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  4 7ىراقَو أسم ٍىراق ن

 تانجلابو نوفملاب ل

 عوُشملا نم لصحم امل ئراقلا ىلا ”مجار « نوفجلاب هلوقف

 نم ىراقلا ىلا ”مجار « نافملاب هلوقو « هتءارقب بلقلا نيلو

 ىرقلا ١  0هلاق ام كلذ نمو . كلذ دج اهرشن 3 ل

 ىورلا نبا

 كفوو مكطهوجوو زارا

 موج "نوجد اذا تاثداملا ف

 فلا 5 ابف 0

 0 تا كلا ل 0

 ثلاثلا ءزملا هيليو ىناثلا ءزلا مت

 لييختلا



 ا

 نستسلم انا عا انوا: ةلون هيو فا مرك نينمؤملا ا

 نيعيطمال هلوقف « ناّوتهو ةماركو رانو ةنج نم ةأصعلاو مهم

 اره ال ةيلبا حارأ ناو ل نم سر كلا | ى ءاكجلاو

 دازآ ءاناوهو .ةفاركصو هوقو هيلا نهال ار دياطلا

 هلاح [ذيه اه ءةيبمتلا لهال ناوملاو ةعاضلا ش1

 نيلالا ىلا ؟ىذ لاا رى مماسلا ةكرت ةلائتا قلطي

 1 رز "00 ”يمانلا مالسلا هيلع هلوق كلذ نمو هب ٠

 ١ قعأ ل يبو «ٍقاَحك ليبس ىلع” لعتمو

 هيلا راشأأ اع كلذ دعب هرشن مث « فلا ىلا ةثالث هلوقب راشأف
 ءارمشلا ضمن هلإق ام موظنلا ىفةلثمالا نمو ليس

 هتمحا دوو نمىذلا تنأآثسلا

 فرتغأو ىتجأ هتمشح دروو

 هلوقف فلا نم مدقت ال را ىنحا : هلوقف

 10 لا ا درولل ا 5 ا

 هلوق اتاي زكا! نمو, ةيشحلا ةراقتحسما ىلا ةانوللا نام

 جوربلاو ءءانبالل مودنلاف ١ جوربو موج مين انسو امون

 هلوقو . ىتانسال



 101 1 م

 نال ل درو ىف بابلا اذه نم نكي مل ةروصلا

 نايلي كيرا اهملاو ليل متيأر دقو : هل او هلع هللا لبص هلوق

 ل رك نا و جل نك نك

 ادع ادعو كلذ دعا اميناكح أ لصف من « اعيمج راهنلاو ليللا

 هع عب يلا اهدا نب ناك اذا اشو اعل نوكي

 هيفو « هنم سيلف الثاع اذا 0 أف «بيرقتل لاح اذكوو

 را علل درإ 0 ولو 400 رتغأ لاثللا ىف 1 را

 ديعل لك برشو ديدج 2 فيك ليلا منار دقو : لاق

 ديدج لك ل 526 املا 5 0 ء درعوم ا لك 1

 فللا باب نم ا هم ديعل لك برَشو

 نمةمايقلا مو سانلا توي امنا مالسلا هيلع هلوق كلذ نموءرشنلا

 ةوهش 3 كاهن كنرا ندلا ىف ةبيش ن 0 « ثالث ىَدحِإ

 3 تحال اذاف ءا اهولمضَأ : ةيل ةييصع ل ل

 اهونسقاف ةورنشا كل 0 نا نيقيل 20 ةهش

 ١ قل را ا اانا ركل ه1 دعا

 راسا لاعيإلا 21 ان ملكا ذه هاو امل 1

 4م الك 0 نيو برتشلاو ا نم هيلع لمتشاو

 مالك نمو . كلذ نم 0 0 ام هيف دجو مالسلا هيلع



 ا :+6٠ه تاكد

 قاس لم اودختل نايلاو ناهق لا ركل ليلا هك ا

 نسحو ةغالبلا نم ءٌرشنلا هدمد فالا ىف رهظي ال اراثيإ

 8 ةنملا 1 1 اواو ) ىلاعت هلوق هنمو « فيل أنا

 ىراصنلاو دوهلا هب دارأ اولاقو هلوقف ( ىراصن وأ ًادوه ناك

 كلذ دعب اههرشن هنإ مث « هرك ذب امبفلو ريمضلا ىف اهعمجخ

 دوهملا تلاقو هيف , دقتاوب قارات را ادوه ناك نم ) هل اوه

 لخ دير زا فاراصالا كلاقو ءادوه ناكوم الا, ةنطا لش ١

 و هاصق مث 5 أمي هعمل « اينارصن ناك نم آلا ةنللا

 م1 5 دارا «نيسااطلا ل لا 1

 نإف : هإ 1 هيلع هللا لص هلوق ةنوينلا ةكشلاا :٠ نمو 4 هيلا 0

3 ِ 
 موو . هيلع" مدحف هام هش ىصحأ ى ذم دق "موب نكهؤيإ نيب 3 |

 1 نيمو نيب هل اوقف « هيلا راكع ا ىقبإ دق

 قهر( ةامسمو اماس نارك اج عن ساشا

 ىضذع دق وس هلوش كلذ دع امهرشت هنإ 2 فللا ةدئاف ىه

 ىردب ال قب دق مونو « ىضاملا لوانتي اذهف « هلمع هيف ىصحا

 فللا ةقيقح ىه د © ليمتسملا لوانت.![ذهوا هيف لعش أم

 ءرما'نا ؟ةهيفلاقلةرشنلاو ةلألا دارج ولو ء هاتر 5 للا

 هده لع ناك ذا رهو قب دق موو ىذم دق مون نيمو نيب



 كك 5٠5 ع

 هانا درر كاك قا ضاسلا كسا

 0 لكلا 5 د نع ةراع نايبلا ءامع نانل قوشو

 دحاو 0 6 ىنو 32 دييقتلا نع نيقلطم 00 ةهح

 5 3 لالا حوضول عماسلا نأ لع 5 مم

 امهقاقتشاو « قيرفت 3 0 .ج ةقيقملا ىفوهو ؛ هب قيلي ام |عنم

 موق
 ع ه- عه

 راك لع ةدانع ف اهقرفب ىا ( هتمحر شنو ) ىلاعت هلوق هنفو

 000 اد( تاق رقنو دج ذأ توثلا قل ىلؤقا نم

 نو ) لاعأ هلوق لك ل 5 هلاعمو 4 حالصلا نا

 ن اوختدتلو هيف مك رانا امكل لعج هتمر

 1 : ا تالد دلع 2 : ئقعلا واو رامملاو ىيللا ند ع ( هاضف

 هل روت 1 فج اان اع م لخلو لك ىلا فايعا

 اد ١ الا لا فلنا ( لحق لع اوكتوا) كلذادم

 011 تا طخال اوراق هتلا# ارا نوكي اعل !قازدال

 « تافرصتلا كيم ةحارت ا نم هيفا 000 ليلا 4 0

 مو 0 1 نم هش رهظل ع راملا ىلا فان ءاغتالا 3

 32 ادركت ا رهو تلال رهاظ نم رعب



 -ّ اخ -

 55 نامزلا فرص انينع

 ول ا نكلو اجد

 تاير.رملا َّق لاقو

 رهو هزاع نأ هلام

 مدفص: قا نداقلا كف

 هلبق ٠ نع ىرزا ةحايم

 كح نم 2 ةلدعو

 فرالاو ةكرألا ىف مزلي الام موز باب نم هلاثمأو اذهو

 هلوق ةساما تان نمو « 5 م عج

 انك كداوخ حملا ا

 5 وه تقلخاك كلا رم

 مغ ان ميعنلا 15 دك 1

 نا 0 د ةَق 1

 القار ال راهو

 دا سوأسو ال تاع اذاف

 اماّسف ريمضلا ىلا داؤفلا مفش



7 00 

 موز بأب نم اهلك رقاوفلا هذبف « همداوش الا حانملا ضب

 رن ل نار: ةتلافام "فذ فسو « مزلي الام

 دقو امون حض ذإ هنإ هريغل اهفالختساو « هلق دعل هيلع 0

 ضل هيو قانأ « اهنم هاا درطف برشو ا

 اذبف « 1 3 تل ةمش ىمشو ؛ ل همض ىدوضف مد

 نا هلاق ام موظنملا نمو « هددصل 0 ىذللا تالا ءالكلا

 ا اا الام مواراب اعلاوأ مانلا رك" نم: ناكو ليوا

 تر لا ناكل
 هر نال طلاء وركت

 0 رد
 "هدي اهاذأن ىلإ 0 :

 موزأ باب نم ل فرح لبق مدنا 0 مازتلاف

 ىرعملا لاقو هرب رقت نم 5 مزاب.ال ام

 رم املا ١ ا قل

 اركي ناةطيسلا ناكسل قحو



 ا

 :اهلعاو ةيثقلا تلكو:ىف:ةلوفو بانها كملا اهل رك ذل ةطارلعلا

 هفص ىف مالسلا هيلع هلوقو « هيلدا ”ليلق : لك ديد موف

 1 رذسلا ةلزنع ءاوقأ كغ افا راض دقات اينذلا

 مالك درو ام كلذ نمو « دوضنملا حلطلاكهّللو | اهومتف دا

 50 0 و ىلا ع لوقك اذهو ءاغلملا

 مذ ىف دي ملا نءا هلاق ام كلذ نمو ؛ الت كضنل ا

 ”يتينلا كلم ع عا لارا كي تس

 ةاعارف 3 5 در الا سمأ ىف لَم اذاو
 ل ررق © مزال, الام موزل باب نمت يابت ل

 مداخلا 5 ضع ىلا باتك ىف اضيا هلوق كلذ ندو
 ان او ما امهثدحأ كاديدام ةثاتقو «هئاعد" يدع

 ءارلا .مازتلاف ءانم'رع نخب الاو مش اخحدجا قوص

 رخا باتك ىف هلاق ام كلذ نمو « مزلي الام موزا داضلا لبق

 ىتلا ديلل ”ةوق هناف ماعنرالا نم مداملا ضع هب الش اهمو : هل

 ىذذلا ايف ةرثكب ا بحيببلا 1 5-0-0-0 4

 « اهفاًرط نم دّمَملاك اهلل ةلودلا ديِبع نا فاح رفعة

 الو 6 هعام اللا فيينلا ديوب الو ) اناا نم ةرئادلا 0

 (زارطلار - هاج هوب ع



0 

 كد ناك نإف مالسلا هيلع هلوق ةيوبنلا هنا دلو

 1 نسحُيلو .: 1 كلذلا ليو : كبلحا اميثل دك

 لعل كك الف 0 لص هلوقو «هلمأ صلو

 ُّ - او ؛ هومنزح باوت ناسحوأ دومتم دق ع

 د ا كيج كلر ار 0 0 0

 اننا يايووف جا ل سانلا للضفا د هلوقو 0000

 ايندلا ةفص ىف : هلوق هنمو « فاٌتَعلا اهب ىَحاصو « فافكلا

 نم كلذ ريغ ىلا « اهلجا هيركل ابلجاع ذيذل اورهاو

 لي دا دسلا ى دحوت داك الو « همالك ىف ةدراولا ةلثمالا

 « هدجو اهمف هبلط نمو « ليلق نارقلا ىف هن[ انرك ذ 15 ةلقلا

 وام ةمالكو: «هلاثم ىل هجم هللا مرك نينمؤملا ريمأ ما ل

 ا كان دق ناكف تولا ة ةفص ىف هئم « هنم

 هوو رافال طعو كرانآ ى ىفعو ؛ م رن د

 ىههو : ىوقتلا ةفص ىف لاقو « ارت 2 دو مكنارو

 :هلوق كلذ نمو ؛ ةكله لك لم تا 13 ل

 نع ناسللاو « ليلق قحلاب هيف ”لئاقلا نامز ىف كت أ اوماعاو
 هكردنال :ةيطخ ىف لاقو « ليلذ ”قحلل مزاللاو « ليلك قدصلا



 ل سووا

 نهاكي كيو ةمعنب ّتْنأ (ف نك نف) ىلاعت هلوقو ( قلع نم
 ( نونلا بير 8 صرب رعاشا نوار م نوني الو

 0 نيعلا نايل 0 نيعلا هناك او ) كاع رو

 00 / 88 نإف ) ىلاعت هر ( دوضنم حلطو دوضت

0 
 ذإ فاخا قا تا ينال هلوقو ( ريصنلا مو نول

 كان لاو رو اطيب و رككحم رمرا نع سام اك

 كتيرا ل نأ زمهاربإ اب يلا نع تنأ ”يغارأ
 انو ءكلفلا لع نارا" واسأل اذعو انآ“ قعر

 : ةحاصفلاو ةغالبلا ىف ه. ناينالا نم مزال ريغ ه 4000

 نيقتملا نإ ) ىلاعل هلوق نإ لاق نم ىلع ريث الا نبا باع دقو

 20 'رهاقوو مر مهانا 5 ع نيبك اذ ميعلو تانج ىف

 فرح 01 :رم « هأنرك ذ امل مزلي. ال 17 * ( ميحملا

 نم رم دب الف « مئاناو رئانلا ىلع لاح لكب هماتلا ب كك ىو

 هيلا ام 5 هنيرق مرر هلوق 3 اماو « بابلا اذه

 خلي يقادقو ىذا رد ال لافا دبس لالض ف 7

 « مزابإ اللام موزإ ةلثمأ كا هيغل 5 هو ( ديعولاب كي



 3 ا 7

 ال ول لفل رع الا ماش « ةلئمألاب هفتتسوتنل كة رطلا

 00 ىورلا فرح لبق ًاصوصخم افرح مزملي نأ وه« مزلب

 وأ يئانلا ا اذا هلاح اذه اف « ةصوصخم ةكرح وأ موظنملا

 هتحاصف ىف عسوتو هتحنرقل 0 هيلا تاس [وبف مظانلا

 ف هل نكد كاد اف ةلع يع .الف هفلاخ نإو « هتغالبو

 لا فر لك "ناك ذاك فال ا كي

 هاما روجر ال الاخ اذه امأ نا ءابلاو كازا وهو اقدر

 0 مزال الام موزل باب نم هنإ لاش الف « هريغ ىلا

 0 نأ مان كاز زءاعلل "مزال

 "0 كلل" هيمان زوج الو واول ءايلا""ةيفاكقو لانإإا والا

 لباقت ىف « داعيم زوجي الو ؛ ديدشو « "دوم زوج اذه ليف

 د ناكل ا ءقنإ )1 كلمت دلو دا اذن م

 / دما بل هير تببعل كلذ لع هنإ و كويك

 مزال وه لب « مزاي ال ام موزل باب نم سيل فذرا فرغ

 000 دكا هنو ةروتلف اذه تقرق اذاف لاح لكي

 ( روللالو باتكو'رزواعلاو ) ىلاعت" هلؤق ليازتلا 'ى هنم اج
 نسجل كَ ناكبا ىلا كاب رامثناب سا



 دل جويل سس

 قا ا لطم يناعملا صيني ”ملطضُمو

 4:1 اذإ هيمي شالا ءانعل نماازتاقتعأو لو الا قالا
 اردعل .انع نم ةقاقتما: ا قالا قتاعلاو ءار كاذب قالو دلك

 « ظفللا ىف ناهتشي امبف واو همالوءكالحلا وه ةانعلاوكله اذا

 (”لعتفم) هنزو 4 علطض. هلوقو هما احلا نم 0-5 ف أمهسو

 هنزو ( علطم ) هلوقو هل ضبم اذإ رعاللا علطضا موق نم

 اندراام اذيق هلع لس ما اذا قلب لع ملط(

 قايل | هاله لع دا لع زدعلا در ةيفيل َّق هرقأ

 ىف درت مل ةريثك اعاونأ كلذ ىف نايبلا ءاماع دع دقو « ةفلتخلا

 نم أنريغ اع ضرعأ رك نع انضرعاف ءاغلملا مالك

 قيفوتلا مشب و ةعانوسلا هذه 001

 *© مزلي ال ام موزل سماخلا فنصلا »

 « مالكلا نم روثنملاو موظنلا ىف دريوءتآنعإالا هل لاو

 ىورلا فرح لبق مظانلا مزن نأ ناببلا الع نانا فيفا

 فرح لبق تاكرملا 0 هصوصخم 0 ١ )َ اضوصخم افرح

 7 لع هلعجم هنأف ؛ 2 ف لوقلا اذكهو 5 ان ىورأا

 هذه لع نزكلا ثلا ق/دزو اذا اذكهو.ء نتا 007



 ل موو دل

 دال ل رحت ١1 نامل ف اتناياب فوتشف
 لال 0 افا تايا وه ”لوالا ىتاثلاف ظ

 000 1 عماره نانلا قاثملاو ةالصلا قلد

 ا دعا نخل قرانا نأ ( ماعلا ففلغلا)

 ىرتحلناا وق مام 6 ةوؤيصلا ف هفلأ و قاقتشالا

 : ْ 1 ”عيطم 5 0 2 كل 9 8 فق

 عاطم 5 كلاس 5 كلوقو ٍ

 لعاف مسا لو لا نكلا ةعاطلا) نم قديشم امهات

 5 ا عاطا نم لوعفم مدا ىاثلاو 4 عاطأ نم

 ىباثلا عارصملا كر ف امهدحأ ل م .برضلا 0

 مودصتبلا ل هلاثمو ) ليقفو ةهروص 3 ف سي أاقفاوم

 ةعآس جر الا 0 ناو

 3 1 فان ىنإف ا

 « امهات دعم اهظفل ف و ىلاثلاو 1 ل ليلقلاف

 هف نحي اهف 1 لاو رح ايوا نورك حدقالَو

 لاثملا ىف هديرب امع لزءع كللذ نإف

 قاقتشاالاب ق :نيبكشم ان 2 نأ (رشاعلا فرضلا)

 هلوق وهو تاير رحلا 8 درو 2 هلاثمو 6 هؤالوغ ىنعملاو 4 اظفل



 ب سوو

 ينال ةرؤرم انننيو < دللا اذه نعاس نا ابنا

 ظ لاق نم لوق هلاثمو

 اكاد ةؤاظيم ان لابكلا كيط ا 0 نانا ل

 «:ىمم ناقفتي ااهييبكلل .ةقضلا: هذه لع اس نااار

 سيقلا "ىرعا لوق هلاثمو « ةروصلا ةهج نم نافلتخو

 نار هاون هين لع ىلا يال هيلع نا

 تاير رملا فو

 56 07 أمف لا املأ لا عرثاك كمافتسلا ولو

 رخا ىف نيتملكلا ىدحإ عقت نأ ( عباسلا برضلا )

 .تاك نمو « ىتاثلا عارضملا مع ىف امل ةقفاوم لوألا عارصملا

 ةقفاوملا نم 1 مدح 6 ناهحو لع وبف هانلق 6م لا

 هحنادم ضع ىف مامت وأ هلاق ام هلاثمو « ةروصلاو ىنعملا ىف

 امر بعاوكلا ٍضيبلاب ناك نءو

 اني يح اولا ئنيلا فاز“

 ىنعمللا اذه ىف ناقفتم امهو « هب عولولا ظ لا مارغل :

 وكب نأ انيمانو) ىانلو ةييلقلا' فالمادلا عم ىرت اك

 تايرب 8



 ل سوو د

 34 لوق هنمو

 وتو ةبالخ نيَمِحَتفأ ملح مآ تدادصو عتلخأ

 ف اقفت وقافتشالا ف اقتل ا نأ 0 ا ثرصلا)

 000 قف 0 6 ةروصلا

 مآل 2 نم هل انيثف 0

 ا و هد ذآ علا حال ("7هلوق نال
 اذا ما هوت نم لعاف مسا حال كلذ دعب هلوقو ؛ باهذلا

 00031 م رةلعلا» © رمالا ةعزابت اذا دال 6 ةذ

 00 ةعلرالا تاوذ ن م زدعلاو

 0 نيظفللا ”دحأ عقب نأ ( سداسلا برشلا )

 نيقفتم 1 نأ اثوأ «ةثولث كا ؛ هلاح اذه امو

 ماع ىلا 1 0 « قعمو 3202

 عاشضلا لاملاك ءامشاالا نم 2 معلا عاضم طع و

 رهظ ىنعب . حال اماو .طلغ اذه )١(

 مارا ماع انع (0



 ل مويس د

 هلاق ام اذهو 4 باحمالا 0 لكداو لولا نم ا 3

 مهصعل

 زاسبلا ابن ةيطع ند 1 و ايانملا اييص نم ا
 ةصملا نس افا ل ر

 راسعوالا ضيقن وهو

 ءةروص اقلك سلا ءفااضم نا( كلانا ب

 ىثرقلا ة ةهعسر 3 نا ع ل

 000 2 2 7 ََس 51

 دينسلا نم زحاعلا اى ا ةدحاو هرع ت ادكشاو

 كلامو ام اميلسا قلل تب

 انانكلا مانا 0 ةعاس لع

 ىف نافلتخ ىنعملا ىف ناقفتم ىنام ل عم ع 1

 ىرت ام ةروصلا

 ى افلتو قاقتشالا ىف اقفت, نا ( علإرل تا

 ءارعشلا ضع هلاق ام هلاثم اذهو « ةروصلا

 نينا يا
 0 رض اها كل .ىرب ائسلف َّج

 (زارطلا) 00-2 1 ّج



 ” ضني 7

 لع ىف دودسم اهدا الاخ 1 ازا دج لكل

 لك ملال ديو ناو ناب راقتم اهم: ىدنع ىذا عيدبلا

 آلا عقلا دربنا قافتخالا| ل معأردصلا

 فالخ « ىواستلا ىف ادراو نوكي دقف ؛ ظفللا فلتخم ىف

 امهنببو هظفل فلتخا اهف ادراو نوك« اهإ هنإف « قاقتشالا

 ضرعتن ىذلاو« هرب ر كتل هجو الف سم دقو قاقتشالا ىف عماج

 وهو « هللا ةنوعع هررقن اكردضلا لع زجعلا در وه امنإ هزكذل

 كواوص لع ارا ) دعا رتل فو ةران مظنلا 0

 ا شما هلا وو دنعلا .نوكم ن1( لوألا تزيشلا

 ا را ةذلاو نسانلا/ ىستو) نافتةلرقك< اذامو  ةرزوضلا

 كتف لك دلل ادب و ام فرارم هيلا : ةلوقو ( انو

 ةليحلا : ءاغلملا مالك نمو ( ىرتفا م باغ دقو باذعب

 : تايريرملا ىفو « لتقلل ىهنأ ”لتقلا : مثوقو «ةليملا "كرت
 ءارعشلا ضمد هلاق ام مظنلا نمو ءداماحتت الو ركل وما ىو

 1و ا كيو وع نكس ناركس

 نورك عا نيف نأ

 ال ءامسا ل دو رويس اقف نأ( ىناثلا بربغلا)



 ةانسلا

 هلام هذ ك5 الم ذل. ايفاةعفإلا ام نب الكل كايف لا
 نأ« نزلا ويل هلوش مهلا. ةجادن كال ضرار تاو 01

 ناك اذا الا هآتخب امفان نوكي ال 2 م
 (ًىنَلا) ركذف ) 1 معنملا هدمح هن إف هريغ ىلع اعنم هب اداوج

 ناك اننر(رنتلا 11 ءاهملا رقتفم ريغ هر هب لديل

 اأو « مهتهج نم دما قحتسا مرج الف « هقلخ ىلع اهب اداوج

 لئالج د دع ال هنال ( ميحر فوءرب ) اهلصف امنإف ةثلاثلاب آلا

 الف رم عر لول | كرو هر هيي

 تلف الا ل لاوهالا تر ا ةيبظع فلات اهددصل

 اهبقع روم 8 6 م كلا 2 « ةبوامسلا

 , قلاب هتمحر ميظعو هفطل لم لعمنل ةمضراو قالا

 لازت ال كننإف « ةيئارقلا لصاوفلا رئاس ىف لوقللا اذكهو

 هبلا ان ريع  ةليعانلا كلإتل ةفياتم ديون لعامل ملطت

 * ردصلا ىلع زجعلا در عئارلا فنصلا اع

 : هرارتسأ اهرازقو "تفلت اني قاكتشالا انك ديالا معا

 مركلا ٍدبعو ىز رطلا الكر ءاظخ ركصلا لت ذتلا هر

 ادرذأ اذنهو»« ركب اللا فلام امهم نأ -نايبنللا للا



 م

 الا سرد لوف لاك دنا تانك ىف درو اذهو

 مهم مولع دهش ) ىلاعت هلوقو ( مراصنأو مهعتو مودل

 ىلعو مهيولق ىلع هل متخ ) ىلاعت هلوقو ( مث دولجو مر اصنأو

 «نارقلا ىف درو امل اكيكر ناك ولف ( ةواشغ مراصنأ ىلعو مهعمس

 ,ةيظفللا ةاخاؤملا رابتعا ىف هلك اذهءهلك مالكلا حصف أوهو

 ا2] اذهو ء | ريغك نارقلا .ىف,ةدراو ,ىعف ةنؤنحملا ةاخاؤلا امأو

 نيم قبس اب ىلع هع 6 نأ اهناف « ىآلا 0

 0 ا 7 ملأ ) ىل اع هلوق .هلاثمو هب الإ "نعم

 0( فيط هللا نإ هاد ا ءامكللا

 هلل 10 ضرألا ىف امو تاومسلا ىفام هل ) ىلاعت هلوقكو

 كلل مخلل نا 0 1 ىلاعت لوقو ( ديلا ىلا

 8 هر ربا ف رع كلاذلاو ضرألا ىف ام

 ”ىفوغرل سانلاب هللا نإ هنذإب الا ضررالا ىلع َمَقَ 0

 هيف اك ( ريبخ فيطل ) هلوش اباصف امنا ىلوالا هب الاف ( ميحر

 هال قليلا دهرا 5 د ءاهننم هنأ «ااهاننملا ةشاطلا نم

 مهب افيطل ناكف « مهماعن 0 مهل شاعملا ترم هيف ال ثيثللا

 هلوق.اراضفءاعاف ,ةلن 8 بالا ام ا اضم. واقعا اربح



 ل ييف
5-2 

 مريس يرنلا يب هيل

 افصقلا قشاعلاو 1 مورلاو

 لوب نا هب قلخالا ناك مورلاو برعلا ركحذ اماف

 ا كلذكو ؛ انك اءوعلاتزك قى لولا اونا( نا

 لوي وأ ( اَهقد ) لوقب نأ ىلو آلا ناك ةرمسلاو ةقرزلا رك ذ

 لوق ىف درو اذكهو كلذ نم قبسام قباطيل ( اهنصق )
 ظ 00

 لثلاو ءارنلا 0 امرا هد

 لو ل ىف درفا مث عمل

 قلاطلل (لطللا) لش" وأ ءافازاطقلا ' قباطلل "لاك
 كلذ ركن لع اي !,فلوق درو افكلهو ( للا
 نت ”ااوتاهناسلا هاو نأ ه] رتاظت ارتق خان قالا

 موز والاجل تلكتسا» اذا“ ٠ ”ماقما لف الفاف كانو
 |مهدرفيف اقزرو 5 امِإ : لوق 1 اطيحفالا ناكو

 نم اهي ضيف: ءاقاوازاوالاكا" : ذك 9 5 !و « ًاعيبج

 تشل ةاغازملا هذه نم دارك د ىذلا |ذسو « أميني ةفلاخل

 ,باجيإالاو نسحلا ةقيرط كلذ نء دارملا لب ,بوجولا ةهج ىلع



 ل سراب

 ا 0 لع لأ اعإف 0 كنب لق ناش

 تدع نإف ةلججلاو دل بان ىف اهالع نا: ددرقل ةرظق علا

 نع تصقن دق انك رج كاني ابن الف تادرفملا ىف

 تدع نإو «ادحاو ًادقع اهل طرشلا فرح دقعب لالقتسالا

 70 ل1 + ناذعا ءازالو طرقلا نم رهاظلا ن الق هلا

 0 و و ا ناملكلا ايه ناحل ءانلق 6 درعاالا

 اا ب الا نك و نع اولا نتيم اك

 ا 0 ل و اذه نم كملاو 1

 هامل ىف م15 درا اما

 * هيبلت

 ان [نلتما ناقو ةلباقل | ميسقت نم انغرف ال انأ رع

 مل ا يملا ند 1 0 مالكلا هارثأ لع

 ”اتاعار نحو ىنينيي هناق هيظتفللا ةاحاؤملا امأف « ظافلالا

 اذاف «ةيظفلا ماكح الا نم كلذ ريغو عمجباو ةينثتلاو دارفرالاك

 ” ل ارا نك 0 هلباقم ىف يحتسا 2 لوألا ند

 ىف هلوق ماع ىبَأ لع يع نمو « اعومجم ناك اذا اذكهو

 حامرلا فو
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 ةلطظراا 1 لاه ل رهام (اهلثم

 ىف هانددع اذبلف « تادرفملا زبح ىف ”دودعم 1 5

 ىلا ًارقتفم ناك مالك "لك نأ ةلثاملا طئاضف ؛ درفللا 8

 ريغ ناك نإو « هانررق ام الئامم نوكي هءاوج إف « باوجلا
 هلوقذرو انو, ةيظفل ةلثامم نيعر نم هدورو راح 0

 مدكرح هلاعت امك ىلا ل نم

 نك اذا اياك ءاضسا 6 هلا 1 كك

 هلاثمو ةيظفللا ةأعارملا هذه هيف مز ما ريغ ىف د

 (نولم اك م "0 ىلاعت هلوق

 نا نو لا + رعاوهو : لاقل ةيظفللا ةلك اشملا دا دا

 ناكل لوف نكس لا دي 59 نإ وتس لعفلاو 0

 هتاياو هللابأ لق الر تك ! ناوقيل مهلأس نلو)

 ةهج نم امه سعللاو ضوملا ناد ا منك هل هلوسرو

 ءأرآ رع 5 0 ضارعإو هللا لا ةيستسا "عملا

 را ' مك هلوسرو هنأباو هللا ىفا:لاقل ةلك اشملا

 اذهو ةلممجاب ةلمجا ةلباقم ىتاثلا هجولا « درفملاب قلعت ام اذبف

 ( نيرك املا ريخ هاو :هللا نكتسموااوزكشمو )!لاغت كلوش ١

 هوقو.( لكم ةنركسمو اثم 1 سا



 3 ل

 نيب ال «ضغبمو بحب نيب ن 0 نا ةهعفلاةلءاتلاذ

 سيل هناف ء اريبك ًادعابنا مرجملاو بحلا نيب ناف « مريعو بح
 اال د ا نا نطل ارا كيلا" لا "نم "لك

 ءارعاشلا "دع ةلاقناف عملا

 هل نان ل 2 0 ن. كف

 ْ نبل كلا فراخ الا ةيومذغ ظ

 1١ املا تاب نما ءازإملا ةقساو قالختألا ةمومذع :: هلوقف

 | ل دمر قالا ناكو انف ةيمام ال ةوللا ةدسلا
 ' ( نما ةعشاز

 ده هلثاع اع ءىشلل ةلب امملا علارلا برضلا

 1ث امهم لوألا هولا : نيهجو لع نوكي كلذو
 ااا ك1 ار لاذ هلوتك اذهو «درغلاب درقللا
 ا دلع كارد تاكيسلا اوينك .نذلاو ). ىلاعت هلوقو

 0( | الآ ال رانح الا ةازج نه) ىلامث هلوقو

 تك ا ادا عر( كرفكر هلق تك نم ).ىلاعت

 كد ام لك نأل + تادرغلل ةثمأ ىف ءانركذ اهاندرولاعاو

 1 هلوقك ١ رخو ًادتيم امإ ةلثم الا 6



 ل سال 7

 اه رمل ةييمم كيس 1 اضع
 ىلع هاّدشأ ) ىلاعت هلوق ذكي« سرت مومعلا ةهج 0

 59 د دقن دع تاديل ةمفلا نافل مي اجر راقكلا

 ابا 41 ا تناك امل هنأ الخ « ناللا ةدشلا دْص

 ارو ةقعال ا ةللاقلا كتاكو ايل حاملا تح

 ءارعشلا ضعد هلاقام اذه

 0 .ملظلا لأ 7 0

 لا ١

 ا 5 لأ ناك

 نأ ةهح نم لفملا نم هناا رد ا
 . 0 ا 0 لدملا

 وهو « زواحتلاو 0 وهو ةرفغملا وه وفعلاو « هيلع قحت

 قاتلا ةحرلا ءاس | ةفباطلا تت اهالعأب لدعلا راما تعا

 ةكانم الو( ناب راك دل دع 0 ةراقم ا 0 الام

 ىنتملا بيطلا وبأ هلاق ام هلاثمو « امني

 ايباد لاق ايلا طلال
0 

 مر ةءاسإ وأ بحت َروُرَس

 (ازارطلا 9055 ا



 سي مري

 هوما ا ال ارسال

 00 لوق ىعملا

 اااه نال
 ل 1 اطل

 ا 8 | هل وهز « رماخلا نيتراشألا د
3 

 ةهج نم امهبف ةلصاح ةيدضلاف ( كلن ) هلوق وهو فئاغلل

 ها تع نم ىدنكلا مقل هلاق ام كلذ نو )2 0

 0 م عباتت نإ ىلام لج م

 ادفر 0 5 نإو

 «ىنغ ىل عناتت نإ : هلوق نال الا تاسعا

 (ل6 شر ةلرن لسنا 1اهنغ لكل لاك تك نا ا

 *« ثلاثلا برضلا ع
 ( ةداضم ريغ نم هفلاخت اب ءىثثلا ةلباقم ىف )

 0 نأ امهنم ١ اسما ويسرا لع نا لل

 وحن اذهو « ةبسانم امهْي نأ الخ ؛ رخ الا ١ تلا امهدحأ

 0 كل نإو ا 0 كين 0 ( نلاعت هل وق

2 
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 0 ل 7 ريغ نم ةنئسحلل ةفلاخم ا ) أمم اوحرش

 لك ل 1 4 ةئليشلا براق امئاو )6 مقا براق ا ةبيصلما



 د سمس

  ىناثلا برضلا ال
 ) هظفل ري تاع ههح نه هال لا ةاباقم فز

 رشي هيدنع نأ للا درب نف ) ىلاعت هلوق هلاثمو
 ع 0 0 7 1م >2 1

 اقين هر لص لعج هلضل نا 3 نو مالسرالل هود

 هلوقو ) ىلغفللا قابطلا بأبي نم لضلو ىدم هلوقف ) يو

 قابطلا نم احرحت أقيض هردص لعجب هلوق مم رح

 هحسشو ناعالاب ةعسو حرش هلوه ملا ن ال. ا قولقلا

 ١ ا ا لا لا قباطي ىت هل
 ا

 هرسيئسف ىئلس 7 0 0 1 ل 000 امأف )

 ا لك نما أو ىرشلل .٠ 10

 نم ىرسعلاو ىرسإلا هلوقو « قدصو بذك هلوقف ) ىرشلل

 نم وه اع إف « لخ هلوق عم ىطعأ هلوقو « ىظفللا قابطلا باب

 قباطيل « مّر) « ىطعا ىف ىنعلا نال « ىونعملا قابطلا
 ىرتحبلا هلاق ام كلذ نمو « هظفل نود هانعم ىف ( لخي )

 ىونلا لأ ال١ ثيخ. نم ىل ضيق

 ملعا ثيح نم قوشلا ىلا ىرسيو



 0 سل

 ىذلاو تكفاط او رك 1| دلاواغأ

 ل اما ىقااو ساواطامأ

 لبعد لوف هئمو

 ا نسال

 ىي هسأرب اببثلا كحض
 0 اي را تسلا نين لااا مج فيك ظناف

 هنمو « ريغ ال اكبلاو كحضلا نيب ىتاثلا ىفو « ةنامإلاو ءايحالا

 ماهت وأ هلاق ام

 امرا ألا ىرنإام

 ادويتاااعلا دادي

 قدزرفلا لوق هنمو

 راجي نوفي الو نايردد م مدا ل الآ 6

 نا كلك فايطلاو و ىنتلاب تيطلا ا ديك 0

 3 لاق ورع

 اد 51 فايع اوما ذا لاقت

 اود اذإ- ليلف :اودنش اذا 1



 كك

 نك مالا ىذا يلا مالكلا اذه لمتشا دق تالباقم

 نم مالسلا هيلع هلو « هتسالسو هظفل ةقرو « هتغالب ىف ةباغ

 | هلع هماخ داش نم ل مخللاو قابطلا

 ارا يحس 0 لاقو ع ريتك هنن ةناس رار

 نم لاق م ا ا الذ: نيج ناي

 0 0 تنا لب :هل لاف ريبج نب ديعس نال تل

 ندودعملا نم ثيبلخا ناكو يل ىقشل ديعس لباقف

 ْ ملي ءاغابلا مالكنمو « ةغالبلا ىف مهعلا راشملاو « ةحاصفلا ىف
 ةسبلأ نمو ءماركملا ةلامإ ةتماتلا كاكا اص

 تاير ىلا قنو ها احلا هنع راهم ذا همز كافل املظ نول

 0 مكح نو: هلوقو ا د الو 00 مفر ال هلوق

 ا 0 بوذأو نشلو نيل ٍ نر لثل

 تاماسل نترقلا ءاروأو/ وسن كفو ءاودل لو الل

 قاريكالا: نبا هلاق ام كلذ نمو هنوكسس اك و دل

 7 اا تلق نع تانكذللا انه راذصا# هنف لاق انمار قم

 ىرتحبلا هلاق ام موظنملا نمو؛هقارفل شحوتسم فرطو هلاقلب

 ىلادطا زعيم, وباع او



1 
 ع

 0 اهلل لاق ل مو هيلع هللا ص عا

 نم 2 لا ناك ام هنا 1 "اع اي قف رلاب

 يتاكد

 كلذ نمو «نادّص امهو نيشلاو كرا نيب عمج هناك الا 3

 ضعل ىف لاق ههحو هللا مرك نينمؤمل ريما مالك ىف درو ام

 در الا لاتينا رفح قنا ندا ةةدبطخ

 اا 6 رغأل نردك و ارا نوكي نأ نتف

 0 الذ هريغ ززع 1 اءلق هريغ ةدحولاب 6

 هريغ رداق ا رت 5 كلام 1 م هريغ وف

 "11 ل فيبعا نع مي ه هع عبس 0

 نادال اوس نع ال علا كو اهرتك ةيصنو

 000 ا ال لال لو هواجبألا فيلو
 د قاوم عج دق "0 لان ام دمرها ةريغا ةرمغ

 نمو ؛ كيلا ةدوحو ال نم هيف 4 عم ةيطخلا هداه

 لطابلاو «* 5 000 0 0 كاسل اطمح هلق افاد

 كاك دكاواو تم كس دص نإ لحر ل أو «:غىلو فيفخ

 فيفخلاب وما ليقثلاو ,لطابلاب قا لباقف « تدصر

 للا اال اضل وأ طن كلاب: قدننعلاو ءىولا



 3 م

 مداوتلا ثالثلاو اب نومأم اع لو الار تدالزل الياف

 هلوق كلذ نمو ءًاضيأ ةلباقتم اهنيب اهف نه مث« اهنع ارهنم

 هل شام انفي( اك راوكلو هاي
 كلذ نمو ءريثكلاب 'ليلقلاو ,ءاكن اي تاك تلا نا

 امم اوعرفت الو يكاد ا 2 الكل ) ىلاعت هون

 50 1 ل نزملاب حيفلا لباق ( 0

 الأ هللا اواو كاع 3 هو دانس الإ لس

 هلوقؤ ع نادص امهر عجفتلارسأالا لاش انجي رت

 نم ياو كيدي 8 مي ةصق ىف ىلاعت

 ىف شكأ الو سانلل كدخ زعاصن الو ) لاق مث ( كتوص

 فدل نق" ئمللو نو ةزعل 1 هايف نضال

 لاثم 1 « توصلا نم َضْعلاو ىثملا ىف دصقلاب 00000

 هللا. ليط هلق يرسل طل نيو ريثك لاسفل فر

 نيب هيف متبل نيعل ا نيع لالا ران رس هيلع

 نأ ةيدحلا هازاز تاع الل مونلاو رهسلا

 ارا نايل يرض انا ار اذا ال الا هذه وه لاومألا

 تور ام كلذ نمو , اهلا رْكش ال « مان ١ م أصو



 ل سل

 "ار سلا دا لاك: نالابانم نا دنسلا نال« ةلب قلاب

 0 ا ل ا الا نم كلذ نيف نوكسلاو

 0 ار اا ل دكا ال 6 ةقاطلاو قابطلاب

 ظ ركام أط هنمو « تأب واستم ىأ (اقابط ت تاوعس منبس )

 اال اللا رل االا نو إنا ١ تافدارتع تاقاظ ةتلعتج ىأ

 هلا 6 قابطلاب 0 الو « ةلباقملا ند هانرحذ ام عونلا

 اهتي رخو اهيناعم ىلع 'نميبملاو ريصبلا اهداقثو هغالبلا باَوَج
 ةعانلا ةذلع 2 اذاف بتاكلا رفعج نب 2 را

 00 األ مالكلا ىف لباقتلا ةيفيك ركذنلف
 0 ىلا هع نة وق 01 اطل هدمت

 15 ١ 2 هذهف « 0 5 : لباقي 2 ا هفلاخع

 0 هللا 3 ةنوعع اهليصفب و اهرب رقت نم

 * هدضل ءىثلا ةلباقم يف كدا برضلا

 ا نإ ) ىلاعت هلوق هلاثدو هانعمو هظفل ةهج ن

 ءاشحفلا نع نع جنب و نرد ىذ ءات وأ ناسح رالاو لدعلاب

 هدعل ىلإ شمل نياقتلا اذه. ىلا لكان (ىبلار ركل
 3 9 . 0 : _ 0 0 7 5 .٠

 نيب هيف عمج دقلف « هفب رص بحاو هفيل أن نسحاام هب الا



 دل جال

 املا ناك نإ و د دواعي هلاك ال ذل امهريغو نايبلا تحاص

 هنأ معذو“ ناد ا كفف نال نا اما هلا 6

 1111 هايف تالاو لوألا هولا اذ عيصرتلا ىف دي ال

 6 نيسان ل 1

 ًاعيصرت هنوكي ءاضقلا بجو ًاسينج هنوك لطل اذاو «هنايب '

 نيبابلا نع اجراخ هنوكب لئاق ال ذإ

 *« قيبطتلا ثلاثلا فنصلا »+

 ا قابلا , ٌؤفاكتلاو « داضتلا هل لاّشو

 ةاللكاوكمضيان ر لامن كلرشك مداكلا و

 قفتم عيدبلا ع نم عونلا اذه 3 معاو ) ريك اي

 فالملا عقو امناو , ؤفاكتلاو داضتلاب ةتيمسل لعو هانعم ةض لك

 نال ءاملع رثك اة بقيطلاو ةضاطلاو فاس 0

 "لفل لاق لاف ع بتكلا هاد ها
 نيرفلا ةشناطقل نم ةذول اف انا 0 ميس كلا

 ؛ ةنم اذه سيلو ء ريسلا دنع هدب م عنمول ريعتلا

 بمقتل ا ريغ 5 ,ه ًاقابط سف لاا د

 (زارطلا) : فلك 0



 - يف

 ىف راكفالا اوليجأو « معنلا صاقتتاب رابتعالا اوليط ارا

 0 لا هنا وقت ل هلاح اذه 5 ص ألا ضارقنا

 0 ااا يي ءاسما دكر راع هنا توتا

 | ةقيرطلا دوم ةقيقملا ىباَح

 .مّركلان :تغيصاوبلارضضخ
 هاي رولا كلتا اهئارتو «اهئاوذ هلوقف

 ةمرا د لوف هنو

 0 جو ف ءالحك
 هذ 00 ةضف 0 0

 0 أ عيصرتل ل لا رك رع ةاعنأو اذن

 3 كلا ع رطملاك ةغالبلا لع كركم 0 هيلع ىذلاف



 سل مسيو

 ل 2 ن وايغتلا ةرطف هشو ا نييمعاو ل

 مك
5 

 دوا موق نم هلوق همالك نمو ءيودملا 6 ةركف ةتنسح ام

 ابعدريلالا نا ملكا او هامات هلق
 هلا ام: كللذ: قعوبب داي للعرس الو الا

 أم موظنملا ندو أ عامأ « هبط عاطأ نب م بزرعلا ضف

 ءارعشلا ضع هلاق

 اعاروتم للا م أرجو ًاعربتم امنوا مراكش

 : 5 لباقم يف اهميلواو « مار ءازأب ؛ مراكم هلوقف

 نيب عازن هيف عقب ال هلاح اذه اق اعروتم ةي امس ف اع

 عامبجال « عيصرتلا باب نم ادودعم هنزل ىلا 00

 « صقانلا هل لاقيو ىناثلا هحولا « ةيفاقلاو نزولا ىف نير فلا

 « ىلاعت هلوق هلاثمو ءزاح كا ا فلتخ نأ وهو

 فالتخاف ( محجل ىف ا نإ محل تان نالوا

 م ًاعيصرت 00 هجرت الءر 55 : ا . ىف نينزولا

 مان هديبع قفومو:هلوق نم نايل نبإ نع واج لح اذكشر

 سانلا الب ةلرنوب رك مزاواب هديعاوم نحو ف د

 ضاضس الع تبضويلا اوعدأو ءمكسملا ضاير ىف بولقلا اذحا



 سل سال

 000 ال (نكاعد ا اذ فيارب الا لثاق_ .الراجفلا

 0007 د هلا اذه ف . اج نيرتقلا قاهر

 رارب لا نإ : لاق ول عيصرتلا نم 0 اعإو« ايضر سلو

 اا رانا نوكف ؛ « ميحج نأ رارشالا نإو مهن ىف

 ( ىف ) ةلباقم ( نمو ) « ميعنال الباقم ميحملاو ؛ راو اانا

 طرشلا ىلع ةرذنلا ة ةهج ىلع رؤي اع وهف « ةيفاقلاو نزولا ىف

 : هلوق نم تايريرملا ىف عقوام كلذ نف هانرإ د ىلا

 رجاورب عامس الا اعرق 11 هظنفل رهاوجي عاجتسالا مبطي

 ىف عقول ”قباطم ةيناثلا ةعحسلا يف قو أم عيمج « هظعو

 ناصمتن الو ةدايز ريغ نم ةيفقتلاو نزولا ىف ىلو الا ةعحسلا

 (عاجسألا ) ةلباقم ىف ( عامسألاو ) ( عبطي) ءازإإب ( عرقي )
 ( هظفل ) ةلباقم 1 ل

 :ايطحلا هنابن نا مح رلا دبع ا هلاق ام كلذ ىر

 ايرذلا ةعأ دصاحو « هرمأ 6 5 لا ةمزأ دقاع هلل دجلا

 3 9 ةيطخلا هذه. ءأ :: ف لاق مث 5 هرك 1 مداوقب

 اب ”عيصرت هلاحت اذه انشأ قي ا 5 رقت ا

 0 نءا نع ىكح ام كلذ نمو«ةفلاخ ريغ نم هترك ذ ىذلا



 ل ساس

 #* 2 تلا قاعلا كتلملا و

 رد نم قام اهل 0 ناك ءاماع ناسل ىفوهو

 هواقم ةنف لو 0 لصفلا افانلا مالكلا ه1

 ةتاقتشاو  زاغألا قاقاو ناروالا.ق ّقاكلا لسا

 مك عيصرتلاو « ةيلح هيف ناك اذ إ مصرع جان مطوق نم

 0 نأ ههنم لو 0 ةجولا « نيهجو ىلع ءالعلا ىفدريو

 لولا لشنلا ةطاقلا نم "ةظيفل' لك نوكت ناوعر ؛

 كر ا

 , ناضق الو ةوايرا اى ناقل اهدحتال ةقلاك ويك ندا تارت

 ءاغلبلا مالك ىف قي ام ةاليلقو «هدوُجو رمي هناف هلاح اذه امو
 هاك ارث دل مو ةكلسم قيضو ؛ هةلفلأم ةبوعصل

 4 لالا يلا 1 هن ال الا كادامو

 سيو « سنإلاو نما سّرخخأ دق هنا رداشلا قس
 اا هظافلأ نلرم ةظفلب ا | ممم نيا

 هيف دحو 5 7-05 ضسس 1 نق ا هز ا

 نإو معن ىفل َرا اري آلا نإ امنا هلوقب هلثمو ؛ هنم *ىث

 ل اف 6 هم هل ربو عيصرتلا ى عك 50 اذهو ) 2 ىنل راثتلا



 3 سفر -

 ع

 اذا هلق هن ال ؛مقاربلا نرع ةرابع وه ىناثلا برقعلا ُباقو

 هيلا هتملق

 * ةراخاالا سيك | كاملا ترضلا

 مهضعل لس اذهو هيلع لد 3 هيلا راش
 ت1

 4 را
 5 0 8 1 2 35 1 4 ٠

 ايلق 5 اذإ قو ربو ةمسأب ىسوم هيحل ل

 م 4

 ا 0 منور ب اذا كنأ كشالو

 00000 كلو ور ل1 ذب لهنكل ءذرو

 مهضعل لاق ام كلذ نمو (ابلق اماذا نوره و) هلوش

 ائيلع م07 نو ىو أمو
0 

: 0 
 تع و جيل و داب

 ا 1
0 

 00 هل 5 فيطي

 روف اطل لعوأ

 هلوقو ةأرملا ىه تيبلا ىف ةروكذملا ( ىورأ ) هلوقق
 00 ا كاران ١ فار )0لا اه يشي « نوثرح ةفقوم

 تال ل هور )اهلل قلل
 استاد ا انف ءاهزك د نق ضرع كل



 3 سف

 اذه اف ( كلذ ىف لكل لاطضا ةلرا ا الا

 اعإو ءهب 8 امج ىسلو ء ىر 8 نك يو تدو ةوكمم

 سو « ىنعم ديفن هنوتسم 3 وه أنبه ه 2 دبر ١ ىلا

 ادا لهأ نم ءايكذالا ضع هلاق ام هلاثمو « ا قعم ديف

 كربشلاو لاقلا ةدح 2 الل لي انيك

 كَ ريش 00 ا 3 هيف داع ا

 ريغ لاق دك

 هرخاو لابق رب رورسلا تت

 ل سي م
 هناف لاق اهف قدص دلو « ام لابقإ بولقم نافارا

 نمو « لاقتنالاو ريغتلا ا لابقإب ةقئقللا فاو

 مهضعل هلاقام اذه

 رقع بِذْجَن ”مسراو رتب اج

 برقعلا بق لثمر 4 1 نم

 ءارح الا نلوكملا نع راع هانز ا نسال
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 ”ةلاوط ١ مومحلا مم نهراصقت

 راق را و نذل وُطو

 جرو ل 30 ) ىلاعت هلوق اذه نمو

 رادلا اج : ملسو هيلع هللا لب هلوقو ( يلا نم تبا

 لل لك نيمؤلا ريمأ هلاف ام كلذ رطل رادبقحأ
 نإف دعل 3 سايعلا نب هللا دع ىلا هيج ةباتك نب ههحو

 ل ان كرم هرب نانا

 ع الو ءاحِرُم كايند نم تلن اهب ن 11 هل 0 نك

 0 رح الا يس 0 عا كنف

 00003 10 2 ل 5 لمأ لوط ةوتلا رخو

 عرق ام اضيبأ لوقأ انأو «مالكلا اذه , لثم ىلاعت هللا مالك دعل

 ل ما ةظعوم ىل كدا آلا هدف

 هللا ديع دصق امل هنأ ماه ىبَأ ع ىكحو « ةظف ةلفغلا نع

 اهعلطم ىتلا ةروهشملا ههديصّب هحدتماو ناسار رهاط نا

 ريرضلا ديعس ونا هيلعركل أ ( هبحاوصو فسوب ىداوع نه)
 مبفت الام لوقت كلام «هل الاقو# علطللا اذه ليلا هاو
 لع ثاوملا' اذه هنب 0 اق لاش ام اه الا م لاقف

 ا نر ا نلا حولا « طاف الأ 01 كوغلا



 سل سول سس

 نيبقللا نم دحاو لكو « ليدبتلاب ىناكلا ةمادق هامس دقو

 رخؤيو مالكلا نم رخؤملا مّدَقب هبحاص نأل « هيلع قدصي
 لّدبب هنإف اذكهو « سكعلاب هبقل اذبلف « هنم مّدقلا

 انتقم انا ناك اب رخو را م دقيف ظافل آل

 قو اللا: ةحولا( نايك و نايف ايه وو راو ظافل الا يف عّشو

 : مهضعل لوق هلاثمو ٠ ضال الا 1 ف را

 "يش رخآلا لوقكو ؛ تاداعلا تاداس « تاداسلا تاداع
 طبضالا لوق هنمو ميشلا واو ا رارحألا

 هيلكأا يع يع لاما عمل دق

 ا 00

 هسلا 1 ريغ بولا ل و

 ه1 ا ل 0

 ةلهاو كك نامزلا مانت ضنا فيرلا هلاف اناا نال

 ايكالا "ىلا تفل نع راو ٠" ىلاملا كأ ١
 1 رخل 6ع

 لهانم مان الل ىلايلل ل

 ”امعألا 55 250 86

 (زارطلا) ا



 ”“ شل

 مرق كرما

 ( شوشلا )

 . نافرط هيذاجب سينحتلا نم سنج لك نع ةرابع وهو

 نود هيلع امهدحأ مسا قالطإ نكمي الو « ةغيصلا نم
 طلتخاو جيم اذا هلا موق نم هقاقتشاو « ا

 ”ضرم هب ناك اذا « شوشتم نالف موف 0و © نصعلا ةضعلا

 « ةغالبلا يلم نالف : موق هلاثمو هريغلو جازلا طالتخا نم

 00 انو نيتملكلا ىف نانعلا قشا ولف « ةعارلا ”قيبل

 00000 ةسملا يع ل كلذ ناكل دحاو: فرح
 م نكي مل اًناف « عراضملا نم كلذ ناكل نيقفتم ناماللا

 دحاو لك ىلا بذجني « نيرعالا |[ دما وب ءانكذ

 ديدشت الولف ىنع 0 0 هنو ديس ايم

 تايرترأا ا هر 07 ردم ناكل نويل

 اّنم دن ام ىلع انم دنو هلوق

 ( عساتلا برضلا )

 ( سوكعلا )

 2 ةوالطو اقنور مالكلا 17 ةوالح سينجتلا ىف هلو



 ل

 ايدو رخل را هللا مقو ءاوس دحاو فرح الا امهني

 هباشي هنال « عر َس "عوعلا و مو ةماشملا ةعراضملاو « رد

 عراضملا ِش قرطا اذه ااه رو ا

 كلا نأ لوألا ةجولا « نيهجو ىلع عقب مث « هانركذ ال
 يمل مالسلا هيلع هلوق هلاثمو « ةبراقتملا فورحلا ىف

 مه تايرربرلا ىو « ناب راقتم ءارلاو ماللاف ؛ ريا اهصاونب

 ىنيب و هلوقو « ليما ئرج ريل ىلاو « ليسلا رج ريسلا ىف
 رح قطيو هلوقو « سماط ا « سماد ليل ىل ناد

 ل 00 ىف عقب نأ قاتلا حلا 0 ار

 نم رم مهءاج اذاف ) ىلاعت هلوق هلاثمو ءاهيف براقت ال
 .مراكملا : موق كلذ نمو « نادعابتم ءارلاو نونلاف ( نمألا

 0 تان سلو ا رشا عضاوتلاو « 2

 ىف « يدايألا سرغأ الو « ىامذ ريح * سا امور 3
 يرتعبلا هلاق ام كلذ نش ىداع ذل را

 فاش ةبابصلا نم كآشل 'مأ « فالت قالت نم تا 5
 سينحتلاو « قحاللا سجلا 1 لاق "هلع ا أمو

 زيمت, ىتلا دويقلا ىلع فوقولا دعل برق هيف ”مألاو « صقانلا

 هيلا انرششأ ام هريغ نع اهب
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 0 نواف راكبألاب مكيلع : سو هياع هللا لص هلوق ةنوبنلا

 نم رصق : 0 0 لوقو « عادلا انجح بخ لَو

 دع قرضلا لوق ةنفوأ ىتنأو ع 9 هنإذ كبايث

 للاب 0 '

 هلال تاب كلا رجل * د د كانو لا 86 0

 0 نا“ فحصملاب هلا ناعم ام 0 و

 عضو ىف امههباشت لج الر خال ىلا امهدح أ فحص هنإف ىنعلا
 مهضعل لوق اذه نمو « اضيبأ موسر 1ا هل لاشو ىرت اك اللا

 ا شاف شْخاَف 0 كلذ اسف را ا زع َكرغ

 لا هارواجل كلف تابرب رملا ىف هلوقو « 0 اذه كلَ

 كلذ نمو «فييملا ىف بغرب نم فيمللاب وكري الو « هتَرَواَح
 سارف وأ هلاق ام

 000 تا اولا | برتغأ كرش رح نو

0 
 ) عباسلا تقلا

 ) عراضملا (

 توافت ال ناتسناجتم امه نيتلك نيب عمجم نأ وهو



 دل سسوس

 0 د
 هقورع ل 'دوعلاف مقتسا ىبب

 أ

 ىّولا ىَوتلا ام اذإه ءامميو عون

 يف ل مط الو

 ولم ىولعلاب هؤاسحأ تقتل ذا

 نرم نيتملكلا نيب رهظب امل جودزلاب اذه 8 اعاو
 ”سينجتلا هل لابو «ءاوتسالا وهو « ججاودزالا هنمو « ءاوتسالا

 نوكيي ام ىلا مسقنيو « اضيأ رّركملا هل لابو « هدرا
 ءاعيجج نيتملكلا ىف « لاصفنالا ةهج ىلع ًادراو جاودزالا

 نوكي ام ىلاو « جلو مسل نمو « دَجَو دج ىرم : كلوقك
 ف لاصنالاو امهادحإ ىف لاصفنالا ةهج ىلع 8 حاوطرالا

 د تاكل ا عاصلا الم اذا كلوقك + يرشألا

 ىتسبلا نع اهانيكح

 ( سداسلا برضلا )

 اف ملا

 ال المخ نيتبماشتم نيتنلكب .نايزالا' ل: رغ ةراعوهز

 هللا بايك نم هنو ءاضما دل سينحت هل. لاق و « اظفل
 ع 8

 ةثييلا نمو ) ا ننس م 1 نوي مهو ا هلوق ىلاعت
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 ( رمال ترعلا)

 (جرودزلا)

 ' دلل مالكلا ىف عابسالا رجاوأ ىف ىأت نآوهو

 امهادحإ « نيتسناحتم نيتظفلب « موظنملا نم قاوقلا و ا

 هلامو ء اهانممل ةلمكتلاو ةمدتلا 1 1 ىرخألا لإ هيض

 0 عرق ن نينو د ع طن : ميلوق ثلا نم

 المت اذاو؛ عابن | عاب اذإ : هلوق تايرب را نمو « جاو 7

 سناجتلا ةهج ىلع َةفَدْرُم ةيناثلا ةملكلا دجتف «عاصنا حاصلا

 ىتسبلا هلاق ام .ظنلا نمو ؛ ا ع

 ن1 بح الا نيالا 5

 نيم لاساسك دْبَط ىلف

 راج راجحألا دن كلر

 : ادنز اوذألا: 5

 ارد لع 8 0



 3 شان

 امهقافتا عم « ءافلا فداوص رِيعو « ءايلا ىه داوص 1

 ءاطوأ نم ناتمكلا فلتخمت نإ ىانلا را 2

 ذتمو كير ىلا قاسلاب الا كشتلاو ) لاش 2 ا

 «قاسملا ىف ميلا ةدابزب الا «تاتمللو فايل تلح رف ( لاجمل

 ومسك هدوُجْوَع وخسي :هلوق تان رب رملا ىف عقو ام كلذ نمو

 ىف ميلا ةدايزب الا هز ل مظل ىف افلتخ مف ؛ ' هدوح دنع

 ظل اضلا هلوقو 6 اضلا واولاو ؛ هدوحوم

 ناعم الو نعم الو 17 فاصُم الو 0 قب م

 ء ريغ ال ميلا ةدايزي الا فام الو طلاس ل

 ىناجرحلا رهاقلا ديغ خيشلا هنسشل اف كلذ نمو
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 ص

57 

 فراوع 3 4م 0 ش)

 فراَو فراوعلا كلن -- قات

 فئاطلو هر 2 2 مو

 ل فئاطللا كن 1

 م 0 انلاو كئادلا سينحتلاب 0 بقلب دقو

 ع

 ةلكم الاب هر ره



0 

 هادا ناقلا) لوهذلا ةهج لع ناك اعافءقورفملا ىف «وقرملا

 م 3

 ( عئارلا برضلا )

 000 كا ع لا لاذ دلل

 عا ل تاكرطا ىدنتم ظفللا "قس احتم

 ا ري لع ةفلاخملا كلت 3 © ةفلاخ اع

 ىرخألا فلاخ 00 نسما ىدحإ 0 ذأ مي

 001 ا م لاس نالف موق هلاثمو « اهْرِحَع نم

 رح ل 1 ل ا « هضرعل ا

 5 ساس فورا نم كلذ ادع ف امهقافتا عم ؛ ” 5 ا

 0 و

 ا صاع دبا نم 0

 باوق ٍضاوق فاّيسأ قر

 اي ضاوق رخآو ؛ ا رخآو « ةلي صاوع 2

 را هلق ام كلذ نمو هالات 2

 لا ادع تق دعا نذل

 فداوصلا سوفننلا كلت ىلا ٍداَوَص



 3 ضل 7

 مهضعل هلاق ام كلذ نمو

 اع دوجس لاح نم هيدل نيبغارلا هابل 5و

 ىسأ ىلاّمْسَأو ءىب ىَرحأ ىباَرحمف تايريرحلا ىفو
 000 مالا نم لوألا هانم 51 اتمِبَف مهبضمل لوقو « ىل
 اكفللا :ةمحب رءءافسيا ةمانملا نوكت نأ ناثلا « مهفلا

 نال هب بقل اعاوء وقلب بشل هتف كلاس اذه امو
 : فر لا را عما 0 0

 لدتعي ىتح كلذ اهوفريو ةملكلا فزاو انيستا 1

 دس ءاكللا نصح ل 5

 00 م ةيناثلا قريمضلا تك تدي «كسنمأب كموي نبل

 يشل لوق كلذ نمو لو لا 0

 ىديس اي كراش 1: تمهف

 ها را ْ
 : اضيا هلاق ام كلذ نمو

 هيهاذ هةلودف هعدقا ١ هيه اذ نكي ملكلَم اذا

 ناتيواستم ناتظفللاف «انمبق ال انميف مهضعلا لوق هندو
 ةلثمأ ةلثمألا منج م نان درو أ امو ءاكبطشو ايهظفل 0

 (زاررطلا) : 2



 د سووا د

 ل0 لتر . رلطلا هل لاق هلا اذه امو « قاقتشالا اعممج
 رنج

 ىرلا 2 لاع الوقعم لاز “اف

 ساحر دجملا نع اند كار او

 0 مو ةفلتخم هفورح 1 الاد افلم 06 اع

 قلطم هل لبق ها 2 افق

 ( تالا فعلا

 0 قفا امه ن ناكل فانحالا انعمحمال نأ

 10 ا « نيتلك نم امه ادحإ نأ عم رخل

 "0 6 هف ربظي ال ىكرلاب ل ا امو ؛ ةدحاو

 ا لوالا هولا « نيهحو لع وه 6 بيكرتلا نم نيقشلا

 8 امو : طلخأ ةهح نم ال ظفللا ةهح نم اماشتك نوكي

 ؛ هل منه « هلأ رظ نم موق هلاثمو « قورفملا هل لاقي هلاح
 دا تار را ا قرت دعقت 0 مطوقو

 ام ظنلا نمو ؛ ديع قرب تمش دقو « ديعق رب نم صوخشلا
 ىسملا هلاق

 - 5 0-0 ذر 0

 همهاذ ةهتاودف هعدف هبه اَذ نكي. م كاماذا



 ل موو

 دي ىناثلا مسقلا +

 ( سينجتتلا نم )
 :ةفاتنع ءاخمأ لع ىتأب وهو «هسشخلاو « نطقانلا هل لاش

 مار 6 هوجولا نم هون فالتخالا هلا فرط 13 د

 ةهرشع برأ َش نأ وهو

 (لوالا ككاو

 تراك رطلاب ةفالتخا نوكي هلال اذه امو فلما كل

 . : موف هلاثمو © ةئاق ايلف هق فرس الا

 كلر ةعدللا م بوكر آلا ءرّرْلا ”اتن ال

 ىف عقو دقو « طّرفم وأ طرقم اً ”لهاحلا : مثوقو ؛ كر ثلا

 ىلع حارا لا حارملا ىف هند ايا الح هلرتكس تان را

 ع ىزت 65 تاكرح "ثالث ميلا ىف دجُو دقف؛ ارم لهاك

 امظن هلوق هنمو

 ماما ىلع ماقلا ئاتحأس 00# نافاس

 (ىاثلا ثرفلا)

 دحاوا لضأ 'ف.(ناتملكتلا" قفتتوا فرحألاب' كلا



 خوه

 رع ا نط ل يباح العا اذا

 فاتكلا رودص ىف ىلاوعلا َروُدص

 ىانلا رفعج رب هلاقاام كلذ نمو

 نش ا ءاكبلا ىف قع نوؤشل

 نوفج ءالبلل كنيع نوفجو
 نر فورعملا رغاشلل كلذ ىف هددجو ام نما 0

 ا

 ال0 نا تاذ قل انرارول
 ِِء رى 3 ِ .٠

 اناحا ثادحالا ردح ىف نحتو

 7 8 53 0 ع

 ةطلاغم يفاج :*رما .تنا لوقت

 هوا هفلاحيا كيب قبز

 باسل + رهدلاب نامل كنجاو الف

 اليف فالخا الئالتم 2لإ هذه ف :ىرت» كبلز اتماكعلاف

 « فورحلا ىف ماظتنالا ىف نايوتسي « ىنعملا ةهج نم الا
 هدر العم هلو يوك 6 تاكرللاو



 ل سوري

 0 : ريرجلاو 12

 ىف اهفالتخا مم ماتلا سينجتلا الاثم ةنسلاو باتكلا
 3 امهندحأ ناهحو هيف اذه لوقت ان : نيككاتتلاو كتنرمللا

 ءةدئاز ىهو فب رعتلل مال ىف الا مدا ا مهن لاش

 نأ 5 لاه نا راهيشاو «لكمشلل اكملت

 ةدايز 58 ماتلا سينجتلا نم هلعج لطبيب ةكرحلا فالتخا
 ا اا ماتلا سينجتلا نع ا نكرم

 لاق ماع 0 نبا دشناو « هنم

 ا الا 3 ا

 را ا اء كدصز رفا

 قف ردم فاعلا تقليم لو ال0 عم انما انش

 اضيا هلاق ام كلذ نمو « ماللاب

 هللا دبع نب يحب ىدل يع * هنإف نامزلا مرك نم تام ام

 ىلوالا نيملاف « نيقأا ت 538 "نيمو موق هنو

 حارا دلما : موق هنو  ةحراملا ىه ةيئاثلا نيا هلا

 ةيكارلاو هواش فو لوألا ةجا راف ع ةجنالا نارا

 مامت وبأ عونلا اذه نم رثك أ دقو « ءاقشلا ضيقن ىه ةيناثلا
 هلوق هنو ناتحالا لكشف 1



 ب سوو

 71 رساو ادنل الن اخأأ دع ةماعلا لو مفدي ّىعمصألا

 ىف ناتظفللا قفتي نأ وه نايبلا ءاماع حلطصم ىف هتقيقحو
 ا 0 1 دو ف اها علو اورشإلا قمادجو
 نيمسق مسقني هنإ مث « صقانلا سينجتلاو « ماتلا سينجتلا

 لاعت هللا ةنوعع هتلثماب امهنم دحاو لكب قلعت ا م

 لوا مسقلا )

 (؟ءانلا رعت

 ناتملكلا قفتت نأ وهو « لماكلاو « قوتسملا هل لاقي

 ةهج نم آلا نافلتخم الو ء امهتاكرحو ءامهنزوو « اعظفل ىف

 0 ةلاكو كسملا ظابلالا ف عقب ام ةثك انيننخ ىلا

 ا! ةويرل هلق يناس ورح ناشف ةيابك
 دا ا بدول وم نارقلا قديرنبلو ( ةعاس نيغ اؤئبل

 كات / ةيادقلا نع ةرابغر ىلوالا ةغاشلاق . < هن الا بهذه

 نال | ا اهلا اهكل ءتاعاطلا:ةدحاو نه ةيناغلا

 م : هلاو هيلع هلا لصداو ةوبلا هدا ا اا

 ديحلا» ةقأن مامز ٍدحأ ىف هللادبع نب ريرج ا عزان

 راج لسا نع لاق «هضبق 0 ملسو هيلع هللا ىلص ل
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 رهاقلا دبع خيشلا بهذ اذه ىلاو « ةحاصفلاو ةغالبلا

 ىتاعملا فاصوا نم ةغالبلا نا ىلع نولقالاو « ىتاجرملا
 هأنر رق مرا وه اذهو « ظافلالا فصو نم ةحاصفلاو

 رك ذئلف اذه تقرع اذاف ءهريركشل هحبو الف تاتكللا لوا ف

 لع لمتشم رز ا اء نم ةيظفللا ةحاصفلاب قلعتي ام

 ىلاعت هللا 3 ةيقم انتم اد اهرك كي نب ربع فانصأ

 ( لاوالا ,فيصلا»)

 ( سينجتلا )

 اده ع اعاو 7 لئاقلا وهو سناحتلا نم ليعفشت وهو

 حلصت ةظفللا نوكت نأ لماكلا سينجتلا نأل ً(ساَنِج عونلا
 اهميعل ىه ةظفللا هذه هيلع لد ىذلا ىنعم لاف نيفلتخحم نيينعمل

 كييثلك طناف أنش ةفلاخ ريغ نم خلا /دنعملا لجل ل ذو

 مز يفناو + اهماقلإ لذلك [هيجلزا فلل ملامح .ةالحلا ىلا لنا

 مالكلا نم وهو 4 هزه كنف جساع ندو مالكلا ىراح نطل[

 قتلا لاا وه ةغللا ف نتن م ةيطرفلا) هللو هلق ةزطلاك

 اذه 1 ةسناجلاو «:عونلا نم معأ وهو ءىنثلا

 ناردن زم نبا: عزو « هيظفللا ةلثاملا نم 00 الل ادمانح عونلا



 ب مبنوإ

 0 عا ميارلا بابلا اأو « ةبكرلا تالالدلا
 رات كلا هللا م افلا نم قلل قول
 وه اذهو ء كلذل 0 ةانعم لع هتلالد انإو « هانعم ىلع

 ام ىلا مسقنيو « نايبلا ءاماع ةنسلا ىف عيدبلا رم تقلي ىذلا
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 ك1 ا و لل كا ةظفللا ةحاضفلاب اتلمتم نوكم

 دحاو لكب قلعتي ام 1 نا ناذبف « ةءونعملا ةحاصفلاب

 ل ا م

 (لوالاطملا)

 (اهتايبو ةيظفللا ةحاصفلا ركذب قلعتي ام )

 ال0000 ٠2 ةكامتلا نأ اك د دعانا رع
 مهما لاق :ىرم مهنمو « ىتاعملا ضراوع نم ةغالبلا نأو

 مالكلا نوكي, الف دحاو دوصقم ىلع ناتلاد ناتوتسم

 ا اج دقراالا اغلب نوكسي الو“ غيلب وهو الا م

 فصوت مالكلاف ةغالبلا نم عأ ةحاصفلا نأ معز نم مهنمو

 اغيل مالكلا نوك لقعي الو ءاغيلب نكي مل نإو ةحاصفلاب

 رك ا كير كلذ ىف ُرالاو ء احيصف هنوك عم الا

 05[ فدا 1 لع نالوتم اميناب 'نولئاق ةغالبلا لها



 نم ببس هل كانه نوكي نأ ريغ نم ممدملا ىلا ججرفن

 هتديصق ىف ساوث يف أ هلاق ام كلذ نمو يرن 5 بابتسألا

 ًالّرغ اهنمضف ( نّمدلا ىف حؤتلا َريثك اي. ) هلوق اهعلطم يت
 كلذ دعب لاق مث ًاريثك

 نتسلاو نان الاب ١ .ماق ..« : كلم ىلا اينادلا كحضَت

 نكي لا نيف مارس سل
 ناضل لع ةسسوم ساو ىأ كالا

 صلختتلا ةنابا :رع ةءافكهانركذ امفو صلختلا ركذ ريغ

 ةكرملا لث الدلاب صتخت ايف هرك ذ ايدرا ام ادبف باصق ١

 ثلاثلا بابلاوهو

 عبارلا بابلا
 ( هماسقأ نامبو عيدبلا لع عاونا ركذ ىف دصاقتلا نف نم )

 مالك لا بابلا ىف هركذ ان رعا

 وأ ةقيقح وكيف لصألا ىف ام« عنمولا ةيفيكب قلعت ايف
 لئالدلا ىف مالكو ه امنا ىناثلا ْبابلاو « ازا نوكيف هريغ ىف

 ىف مالك وه امنإ ثلاثلا بابلاو « ةمدارفإالا ظافلالا ةهج نم

 (نارطلا



 ا

 اك ا نك ا وابا صتعل ا تاداالا اقنع نم اذلغاو

 مالكلا اذه مح مث  ةفاطللاو ةقرلا نم هيف امل « صاختا

 00006 تاكو هكللسا ماظنإ ءاكرش يات اوه اذ

 00030 01 الا اوقتخ هلوقا رهو كيرف كانو
 51 ا دكت ول ةفلشلا ام عينج ةعماج ىهف « نوماسم مآ

 011 دع ناكل ةريعم رشبلا الك نم 'ناكولف + ةفضوو
 , ىناثلاوه اذه ناكل هللا مالكدعب مالكلا نم *ىثزجأ ولو

 حتتفلا حدع ىرتحبلا ُلوق باضتقالا ىف ءاج ام عيدب نمو

 ا ىلا ةيديصق اد رسل تاسحا دبي نافاخانا

 رفق لاَط ادب وأ قرب حال م

 0 + ل هكا 1

 هدملعل و

 ا _ هعابر نيب رهدلا لازال ىف

 000/1 لارج ذإ اهزع قى وجا انين
 هلوش باضتقالا

 هت ةصقان اإل اهو رع

 رطقتلاو َناَقاخ نب ”حتفلا قب اذ



 5- مه تصح

 اوفاخو « لمعلا اوردابف « ركنع ف دق عع ع ىذلا

 نم را 0 ل ال هنأف « نلجذلا هع

 20 اد( ىجُدب قزرلا نم 0 تف

 عب هاجللا 00 ميلا ل * سمأ تاف امو

 0 الو هتاقث 00 هللا | اوقتاف « ىضاملا عم هال ىناملا

 قوما م اود

 ىذلاو « هللا مالك دعل ءافشلاوه مالكلا اذه نإ لو

 ناو هللا لوقو ع دس اعلا هلع رن نأ ىغبلي

 « باجُملا بجأ ظعولا غلب أ نم باضتقالا نساحم نم هنمْص
 فيك لمأتملا اا رظناف « بابلالا ىلوأل ىركّذو غالب هيف امو
 نّحملا فورص نم هيلع تلمتشا امو ايندلا مذب مالكلا حتتفا

 ىلا هنم جرخ مكءايندلا نع جورملا ىلا هنم جرخ مث «ىولبلاو

 ىف تيملا نم ىلا ةلزئمركذ ىلا هنم جرخ مث ءاهرورغركذ

 ىلا عجر مشءباقعلاو باوثلا لاحرك ذب هفدرأ مثءامرقو اهدعل

 فاق وا فانز م رمال عمرخآ فصو انذلا قاع 4

 امو فيلكتلا ا « هنم نم امو قزرلا ر 3 0 3

 هنم جرخ مثهنم انلمح امو ل نال ل جرخ م مث «هنم انج

 "لك .هضتش فرو نحر اجألا رك ذو«هر ور غو لمالا رك ذهىلا



 1 ا

 انا ام كر ملكت الإ كلذ نيل « 00 هوو

 اخ روضح هعطتقيف ل لع اخ ءرملا 4 اهربغ نمو

 ادا ا الما د كل سم الو ا كوتش م الف
 لدا د دامك ءاعف نك 7 كك 1

 ل ل ل
2-0 

 اا لإ اوف عاطل ىلعا لنا تيما دوو
 01 دول هناوخالا ا زيلا" قمر تك الون ملح الا

 ا لل نفد لكو فنا نم مظعَأ ةعامل !انكدلا

 ل نو«. عامشلا نايعلا ن ! ك0 امرا . 'ظعأ

 0 ا تارودا دل وم لطم امن لك نااوماغأو هارت

 صوقنم نم كرا
 ىذلا ن 5 هن ا ئدلا نإ لاح يزمو ؛ تار

 0087 0 00 00 هنع 1

 ركل ليك دع« ا تا

 نم 7 هبلط ا نومضملا 0 الف « لمعلاب مو

 0 للا دنقل فاوادت امم عم ءهلمم يلع 02

 كو « يلع ضرف دق ل نمص دق ىذلا ناك د قالا



 ل سووا

 ئفذلا يماطنلا للصف :ىع ابنا لج نايا الع ل

 امأو ) ( باطما لصفو ةكحلا ' دان يال كلا ا

 رخل سو هيلع هللا للص هلوقف ةنوبتلا ةنّسسلا نم ( هلاثم

 ةييبشلا نمو « هن 6 هأين د نمو « هسفنل هسفن نم ديعلا

 1 لالا يب ترا رك عرللا ير كلا لبق

 هب مئاص هلل أم ىردي, ال ىضم دق لجني 1 نيب ةرملا

 اديعلا 0 « هيف ضاق هللا ام ىردب ال قب دق لجأ نيبو

 اعل او هبحنأ أم باضتقالا اذه ىلا رظناف 0 0 ةييفلل

 اضعناولاو نطلع .ىف ماك عبتت نموءصيلختلا نم برب ذكي
 (هلاعم اماوا) اريك اعيش هب اضنقالا نسح نم هيف انجي هنإف

 ايندلا نإ مث هلوقكف ةيعل ل مركنينمؤلا ريمأ مالك نم

 هادو راو خللا نا شا نف « ريغو ديعو ءانعو دانا

 , توملاب ىملا ىبرب « هحاّرج ىو الو متمايلسو ايا
 يالا رحت لسنا سالو يللا ا
 2 كا لام اعمجل ءرملا "نأ ءانعلا 2- ىنراشلا

 « لمت الام ال ىلاعت هللا ىلا جرخم مث« ةوكلب الضال

 : اموحرس: طولبخملا مرن كلنا اظرتغ ومو نش ال



 ل سوما

 ١ 15 تيما ىف وفرح مهنإف رخأت نمم مريغو بيطلا

 كر دره الفلا كي ةيب رفا لك اونهظأو انف

 م[ ايدل رككداو رن لاعت هلا تاتك نف- باضتقالا

 ةصلاخب ؟ ا ردها و اقين دال رو

 راّيخألا نيطفلا ني سل ينو زاذلا كك

 رايخ الان ل : لفكلا و 00 ليعمسإ 2

 ل ع م َنْدَع ا ب 6 0 نيقتملل 0 8 اذه

 مهملع ءانثلاو ءايبالا كذا الوأ مالكلا رادصف ( 'باوأل

 ا راب هل نامت ال كلذ ريغ رخل اا هدم كد 6

 اهلهأو رانلا ركذب هبنقع هركذ تأ امل مث ءابله 0

 000 طا نام اا يغإطلا د اذ ها

 (اذه ) ةظفل 00 نا ن2 ىدلاو م لوئازلا ةباضيقالا

 اا ل يآ اا نحل نقوم هل تاعي ابناق

 قبس اهف انررق دقو « موظنملا ىف اهدورو نم كا را

 ا را ا نال نسا نمو ءاهبقزع نسح

 عطقل كا 15 ةلوسر لع ةالضلاو .ةنلغ ءانثلاو ىلاعت هللا دم

 لهأ عججأ دق ةظفللا هذهو « ىناثلا تع لوالا مالكلا



 3 ا

 ناك تافثا هيف قلوأ لع

 هنونجو هطبخ ىف رباج وأ :

 0 حابصلا هجو اَدَب ْنأ ىلا

 هايبج ةوضو شاورق هجو أنس

 لوح هام نماناب الايمدع فدع اي لا
 فنسحأ, ميارلا تيبلا ىف صلختو « ةثالث تايبأ ىف ةثالثلا
 ندح ١ تايالا !هذهو ٠ ةلودلا فرد حدم ىف صالملا|

 ةدس|ىف ةركد درا ام. اخف نديلختلا لثما ا

 تاصيلختلا

 * ىتاثلا برضلا اع

 (باضتقالا ىف )

 همالك رعاشلا عطش 4 كالذو ثً صيلختلا 0ك وهو

 : مودم نم هريغ ا هذ اتسي م هددصل وه ىذلا

 نيمدقتملا ءارعشلا ههذموه اذهو «ةبسانم الو ةمبالم ىتاثلاو

 مال نمو « ديبلو ةفرطو ةغلانلاو سيقلا "ىرماك برعلا نم

 ىجاو مامن ق:اكءارعتتلا للم نوثدخملا اًمآف «ءازمسلا تاقيطت ب



 ل سوهو

 ارق هو ل به ذل ءارمقلا ىف هناكم نإف ء ىّرتحبلا

 01 اد اعف را 0 كار ذل | عنتملا

 00001 00 ا افح ءابساتل < ةانقلاك نوكي
 ”لا الا ىف ارا فنعو هبارطإإلا ىف ءارغشلا ةَنيق ةقيقملا ق
 آل 1 وم سيصل ف جت م هناف هانيكح ام عمو
 هلو.« لوالا نيبو هنبي ةعالم ال هجو ىلع ًاباضتقا هبضتقا لب

 1 د ل 4 صلختلا ايف نسحأ ةليلق عضاوم

 د 00 اا ايف اس ام ىلإ

 ةلودلا فرش َفقملا عار 0 نا هاكح ام صلختلا

 هلام عم ًاسلاج ناك هنا قفثا « لصؤولا بحاص برعلا كام

 ىديعقربلا ممم لاجر ماج ىفو « ءاتشلا ىلايل نم ةليل ىف

 ناكو « راج وأو 0 ناآكو دم ب نادك ا نكو

 00000 نأ ءاقلا اذه نم ةلودلا نرش سلا 1

 اهف لاق ةلاحتر ا تاب ا هحدعو

 ٍْ مم يديمقربلا بوك" ليلو

 هنورق 0 هيناغأ ا و

 5 1 هل 0 1



 ب سوو

 ”ةريثك فويسلا نإ ابجعت الف
 دحاَو مويلا ةلودلا فيس نكلو

 نسحأب حيدملا ىلا لزغلا نم صلخت فيك رظناف

 ءاذه همالك ىف هب ءاج ام بيجت نمو «ىرت !5 . هبجعأو صالخ

 «دحاوثس ىف ةلودلا فيس حدمو هسفن حدم نيب عمج هامه

 هلاق ام كالذ نمو عضوم 2ع ةرنأملا هعلادن نم وهو

 هدباصق ضعل ىف ماع ونا

 * عيب را ن لا

 ل هب دهو 1 الا "اخ

 هدوجو مامالا لدع نمضرالا ف

 رهزب ارش ض علا ب باّبشلا نمو

 هلغف ضورب امو ضايرلا 2

 1 ل ا

 ةالعلاو ءابنعأو تاصلختلا مئاطل ند طلال
 ةداجالاب ءارعشلاضعل صتخا اعرف « بابلا اذه ىف نوتوافتب

 اذه عم هنكل 2 ةماعم ةقؤو هال ا را

 نع يشم ءءارعشلا نم ةريغ لاف ©" ضيلخلا ف

 (وارطلا)ر ص« 2 ما
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 صقتسا| الف قوشلا هلتق نم ثردح تكقفارع دقو ىونلا لع

 000 3 000 نمو « قاو ايش 1

 1 ال َوْرَلا نأ اهدرب نك 3 لاقف مورلا دالب

 نم هب دربي ىذلا لظلا ماقم مئاق وهو « رجان رهش ىف و الا اه

 هيهذي مع 0-9 7-0 امدجأ هةر دش مرفاوب ركاوبلا ج 5

 01 ا ا ل نت يال هل ةدكمملا رانلا نإف

 الآ دار ريك تيلطسافا ارحل دش قاؤشأ ران تدخل

 ذا دان خ ذبلا مفدي الو « دار ىلا لوؤَت الو « ِداَنْزب 0

 هل 0ك خدت لع

 رك تتعات: هلق ةلعاوت 50 هد كا

 نقي قاروالا ها 0س عنق دقو « انام 5 يطب

 ىلا جرخ ذا دربلا فصو ىف ملكتي وه انيبف « قاروألاب هيلع

 ىبا لوق موظنملا نم صلختلا ىف درو امو « قاوش الإ معمر

 هدباصق ضعل ىف ىنتملا بيطلا

 0 2 با ال نإ قبل
 دئاصقلا ىمو ىوعدلا مهنم ملف



 سسوس
 كر مث

 ةزتفلا  اهدرع* «اهملاط هجو ىف: ةشياقا# الهال ةّمهحَتم : ىعف

 يملا انت اَبوؤر : فرط" اهذاكا للان امال
 : أ 01

 الو 0 تئذاف م ىرمعلو 6 نوفشاع أاهملعو 2 ناطر

 «نورقلاو باّقحالا مهنيو ني ا الو هلا ب

 10 وه ائيبف 4 ةددعتم تاصلخ لع لمتشم مالكلا اذهف

 ذا ءممالا ىلع هن هللا نم امو سو هيلع هللا لص لوسرلا لاح

 ظعولا لا يف 3 4 اهعاطشاو أهمفصو ايندلا ا ىلا جا

 آلا 8 ندا همالك نم مالك نم أمو 4 بكا ذجللو

 َّق هنَدَه ىلع ةلالد هش كلو 17 كك نفاس هيف ضخ

 هيداعو هصاخ لع هن اليتساو 4 همامزل يل مالكلا

 0 عل نإ نايل *

 ( ءاغلبلا مالك نم درو اه)

 نضمن ىلا هتك باتك ىف زيئألا نبا هلاقام كلذ نْف

 َْق تاو هده نأ 1 . هش لاف عيب رلا هيف رك ذد هباوخا

 0 ف 4 ريغ « عيد هقوش ىف ىأش كاذكم هعلدب امنأش

 ةبيجعلا هثيداحأ ىلمأ انف « عيبر ل : اذهو « فيصم لصف



 د سوال

 أهمف جري هناف « هاياوا كاكاو ء ةرغتنملا كليفكلاو ةلنوطلا

 جرخ ذا « ظعولا كا ءاكتب اتالسكاسأ ىلا

 ال دارنا مسؤل ف أد رطف كي ا ل

 00 ركل اف هياتم !بلاسألا| نم كلذإ ريغ ىلا

 ل ار دا وو تايماشلا ىشاع
 ىف لع نب نسا هن لا اهل نم علاطيلف صيلختلا

 مظعأو « اهعججأو بادآلا نساحم نم هل مح هنإف « هل ةيصو

 نمو « عواتم 0 0 هلمتح ال ا ا مكمل

 2 ةلاع ءاطغار اك ىلا رغألل همك ىذا دا كلذ

 50 اناا رداع نم هقددل عجو « دهعلا اذهب هدا

 0000 دلل لح كلو نمو ؛ تاطلخا صفو همك

 ةقئاللا تافصلاب هركذو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نم اهف مج هناف

 كحل ى هنالك ديح 0 هلاح قيل ال امع ههزستو هب

 ىحولا نم عاطقتاو نا د ا

 رومالا نم راشتناو نتفلا نم ما 00 ألا يلع لوطو

 « رورغلا ةرهاظ « رونلا ةفساك ايندلاو ء« بورحلا نم ظاتو

 5 * راوغإو « اهرك نم ساإو «اهقَرَو نم رارفصا نيح ىلع

 عدرا ”هالعأ تربظو ؛ ىدملا ءالعأ 1 كفا 0 ا
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 0-0 لكبب نايتأيو « ديعب لك نابرقيو ءديدج ( لك نايل

 ملظلا ليالا مطقك“ ةومألا ل كاع تالا 1ذاف كر ده لاق 3

 3 ا فاليطت "1 مفشم "مف عفاش هلأف نارلاب ب

 وه ) اأن ا كل ةقاكلا نا ءح نمو )َ ةنحلا ىلا هداق 10

 مالكلا اذه 6 5 3 نأ رظناف ليبس ريخ ىلا ليلد حضوأ

 امك راينلاو ليلا لام زك اذن ونه اننيف /قئارلا شاك ل

 هش 0 6 هفصوو ها لا لا 6-5 ذإ تازكلا ف

 206 مالا هيلع هلوق كك 4 900 ميلا و ىلا

 قلاب ايويغلع اف قا .ن كوءلشك اربع عاق

 ل دوه ائيمف 4 ىناذلا بوبع نع 0 ةلعش نا قوط لاق نا

 رك د ىلا جرخ ذإ هركذ نع قلما ضارعإو هلاوها تكل

 لذا بويع لامخإو ةيسفن بيعلا ناسنرالا لافتا ىلا[ يزل

 مالسلا هيلع همالكىف كلذ ريغ ىلا ةعيدبلا صلاخملا نم اذهف

 « ثلاثلا لاثما ا
 ) هيهدحو هليأ 7 117 نيم وما نأ مالك نم (

 دوهعلا َْق ةصاخو 4 زب ذا نم 201 هماللك ف وظهو



 2 1ك

 فذحن اهتاوجو « اهمأب ىلع ةيقاب ' نوكتاو ا «نوكس اهنا ماوجو

 لاما 0 ةليكو انيك انلل اجر واف ةريدشتو اريثك

 تايمفاةفوكا ةفرشلا ها 5 ىلا رظناف ؛ ةملاصلا

 أسحلا بئاجعلا نم هن :زاح أم عم ةفيطللا تاصلختلا هذه

 0 تح الا نم سجعلاو « نانف - ارد نايف ألاو

 اكل ا ل الأ تانك ىاانكأو نوكي نأ صلخلا

 . رارسأىلا عالطالا نع ةباتكلاو رعشلا نب هلاغتشا لجأ نم

 ةبانعو بلط ىلا ج جاتحي نأ نم طا رعو لات هللا تاتك

 امههف كلس هناف . فسوب ةروسو فارعالا ةروس ىف ةصاخ

 دال دلك نارقلاو د ةفلطنعر ةندوإ ىلا ضصاخو « ةريغك انوتف

 نمو « ديعو ىلا دعو نم مالكلاربركت لازب ال هنال ءهنم

 نمو « هاون ىلا ٍرمأركذ نمو « لاثمأ رك ذ .ىلا صصق ركذ

 أم راكنإ ن نك 0 كلذ ريغ ىلا « بيهرت ىلا بيغرب

 1 مسو أو هو هلاح اذه

 ( ىناثلا لاثلا)

 ( ةبوبنلا ةدساا نم )
 كفك راو الذل 2 أر دقو مالسلا هيلع هلوقك اذهو



00 

 ةيتايدمل ةرااللو لكش تاو راقلا ىلا را اد يال فكن
 قفل وكت لع ةلالد طراز ين فتم ود كنا يف
 ةعساولا كتمرب كباذع نم انرجأ مهللا « ةقاطملا ةهج ىلع

 ( مساتلا صلختلا )

 لهأ لوقب ام ةباكح ىلا جرخ كلذ نم غرف امل هنأوه

 0 | رابظإو « ممن ةئشانلا ةموصخلا ن اا رانلا

 ةلاوأ مو هللا ريغ ةدابع نم مهم 2 لع ةط 01 ةمادنلاو

 وأ مفاش ةعافش نم ميدبأ ىفام عاطقتاو ا نع

 ةكمالملا مءاعفش ناف « نينمؤمال وك ا

 كلا ناك ىوقتتلاو ناعالا لها مث مواقدصأو 3

 عطقنتو هناا معن, ذه كدعف .6(كلذ نم ميل ىف

 هيف مث أم 500 عفنلا ن عاكإلا إو ةرسح ةدئفالا

 ( رشاعلا صلختلا )

 ىلا ةمجرلا مهدت ركذ ىلا جيرخ كلذ نم غرف مل هن أوه
 ةدابع نم هيلع انك امع ع رف ( ةركآنل نواف ) هلوقب ايندلا
 ىف نيئمؤملا ةلمج نم قركتلاو « ىوقتلا قيرط كواسو سال

 ردقم باوج ىلا رقتفت الف تيل ىنمم انبه (ْوَل )و « كلذ



 ”2 شنب 7

 ( عداسلا صاختلا )

 و هسفنل ءاعدلا رم هصخم امم عرف ل“

 ةمايقلا موب :ثعبلا نك د ىلا هنع 1 ةطاصلا تاوعدلاب

 0 لل ك1 كلا هل مل او ها ل

 كلذ عا "راح هلاك 2 تبعو هاصع نم لك

 0 مضو ةيصعملا نم بيهزتلا : ةعاطلا ىف بيغرتلا نب

 20و راك را در وعلا لها يم العال اهفالز إو ةنملا

 اذا 0” 3 كارلا لها نم العال

 ا كل اه 50و ءادعزلاب هنبأ 0 د
 رد ا هاش 1

 ( نماثلا صلختلا )

 مال قنا لاوس ىلإ داك يك داق عرف ام. هنآ وه

 رك محل ليقو ) هلوقب ءازملا موب ىف لاوهألا ةئياعم دنع

 ءازهتسالاو خيب وتلا ةهجىلع هدروأ امناو ( هللا نود نم نودبعت

 عفد ىف نورصتنب الو « تع 0 كورس ال مهماو

 00 ولاا توات لاح د مهصخل ام

 5 ةيكنكلاو « نوواغلاو ةملالا ىا 0526



 اد ينجم

 «ةنممحرو هوفع نم ةرخ اللإ ىف ىجرب ام عم« هنافو ون دو ( هضرعم

 2غ ا ةدابعلاب قيقح وهف هلاك 00 نم لك نأ م

 اي كل هيفو « ةتمظعل ديا ساس هل 'عوضخلا قلقا

 ئرب 5 تافصلا هذه ملا كفاضلالا ف 0 212

 ( ننداسلا "لضلغفلا)

 هل مالم نوكي ام ىلا جرخ هانركذ امم غرف امل هنأ وه

 لبداو ؛صالخ الا لهأ تاوعدب ىلاعت هللا ىلا اعادف ايشاننر

 مدق اذا هالوم نم للاطلا ثلة لهأ 0 هيلإ

 فا عالإاو يدا تانعلا 5 ذ هيلا عرمضتلاو هلاؤس لبق

 اذهلو « بولطمل ححجنأو «ةباجإلل عرسأ كلذ ناك « همن

 < دقت هل كا هن إف ىلاعت هللا ىلا ةحاح دا 1 نم لك ناف

 00 ا ءاهأ وه اع هللا لع ءاقلا

 ةءاجوالل برقأ نوكي كلذ نولف كلذ دعب هتجاح لأسسي مث
 -4 ع

 .؟
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 ةيعرشلا
 بادالا ف كلذ ترو © اهزاحنإو ةيغرلا اجيال ىس

 (زارطلا) بوس م ؟ ج



 3 سل

 ةفاض,الاب ( ىل ودع ع اف ) لاق اهناو ءابتيذتحاف ّودعلا ناطيشلل

 ةحصل 0 كلدب 00 ودع مهنإف لب مو هسفن لا

 « هلوقل لوبقلا ىلا مهل تأ كلذ نوكيل هسفن اهب حصني
 م ودع مهنإف : لاق ولو « هءاطلخ عاممسالا ىلا تسب

 يا يعاب باطخملا ف سايقلا نك 4 ةانكافلا هذه 0

 « مانصالا ىلا عجار هنا « نمزف د لودع امإف : لوق

 هنكلو « ةروصلا هديه ىلع نوكي نأ عي ال نم ىف ريمضلاو

 ا مهنالف را ام ني ال ءالتعلا ا

 0 ابسهج رم دحفا اكو ءدداقلا قحبسل 0

 5 مهنالف ايناث أماو « ءالقعلا ةلزنع كلذل تراص « رضلا

 بيلغل ةهج ىلع مهلا باطما ةجو « ءاوس ىلع راكنالا ىف

 اهلاح ىلع مهلاح
 ( قيما صلختلا )

 هاا 1 اد درع ايا ؟ دام هنا وه

 تالا ل د ىلا لامن هللا رك ذ ىلإ جيرخ اهل

 ميحفنو « هلالح راهظإو « هلاح ماظعإ نم هنادي ةقن اللا

 ناح كا هناذ عادبإو « هئاشنإ ندل نم همعن ديدعتو « هناش



 ل يا

 ( ثلاثلا صلختلا )

 لاطنا ىلا جرخ ديلقتلا ىلع ميومت ققحت امل هنأ

 وابا م نودبعت منك ام مترف )لرش ف د اعجا

 ةهج ىلع ا مهملع درلا دروأف ( تومدقألا
 ةجح « نوكيي الام اواعج ثيح مهلاح ن «اسمتح اللا

 30 هيث ور لب « ةحم سلو !اهراو

 يم ري اساور تاكا لا هس اة ا

 ديعي هلثم له ءءامدقلا منابآ نم فلس نمو مث كد دابعل

 هيفو « اطيشن كلع آلو 0 0 تل

 ةدابع نم هلاح هذه 0 مهل م نك رح

 ادودعم نوكي الو «هل لقع الف عفني الو ٌرضإ ال رجح
 الفلا

 ( عئارلا صلختلا )

 ىلا جرخ ةدابعلا نوقحتسي ال مآ ركذال 4 ع

 موف ) كلذ بيقع لاق اذ هلاحشت نأ هتوادعركذ

 كفركف ىلإ 'ىعن ىلع هسفن قالعلاازوْص هناك( قل ودع

 ةدابع امل ىتدابع نأ تيارف ؛ ىلاح ىف ترظنو ىرمأ ىف



 كك رسولا حل

 0000 0 ا يللا نم نيوز ام كارجتن الو
 اقيمح وف عفا هيف ناك نم نر مكنوعفني وأ ) هلوق اهنانو

 هلوق اهلاثو « ةجردلا ٌواعو ةلزنملا عفر نم هقح ىف لممُي ٠

 رضلا لع رداق وهف متل لك ردن نم ها اند وأ

 1 ا 0 100

 0 1 0 صيح ال ”تامازلإ هدبق « نيفلتخماو

 عفنلا ةلاكساو “© عمسلا مدع نم َلاحلا هذه 0 نك

 عوضملا ةناهع 0 ىلإ ةدايعلا اهلاح ع الق 4 أمم رضلاو

 ّق لاحت اذه 6 قافختنل لانو ةيلهالا 0 م 6 دوبعملأل ةلذلاو

 00 لا اع رارق الاب هوب اجحأ م“ ؛ ةيرم الب لوقغلا

 ايف سألا» اولاتف اماخإ و اديك أ مازاوالا مثرارقإ دازف اهنم

 مهسفن | لع او دانق 6 نواعف 0 أاندحو انكل هنلق 3

 1 0 اولعف ام مهنأو « ةلالضلا بوكرب اورقأو « ةلاهجلا

 بارع نع روصقلاب مهسوفن اوفصوف « ردو ركفتو رظن

 ها اومحزو 4 رامنألاو ةوايغلا لهأ كلس 8 واط دلو تاظنلا

 را 2 الا نانوجدألا كلذاف 0

 ءاسيو لاو كلش



 تس ١ م "ا

 0 0 1 « شلرف

 مم اع دابا ل 1 0 لاوس لودبعل مع

 اراض ؟ علا طا كالاو) لوما يار 1 نم هيلع

 : مهلأس امع ةباجرالا ىف كلذ مهيفكي ناك دقلو 0

 ماعد امع مجرافن ىف (يدامتو رارصرالا ىف اكلاهت اوقمعت مهنكل

 ( نيفك اعابل لظنف ) مو هيلا
 ( ىناثلا صلختلا)

 1 ىّتح ا موهلع 0 نإ ذأ هوناجأ ل مها

 أم لاطلإإ ىلا كلذ نع جرش « دوحملا ىلا ”ليبس مهل 0-1

 : ضقت ارارخ ناهرإلا نت العد مو مهنبلا ةقابعا قم ولات

 لا ا يا مالك ماخإالا نمو

 « اهب هنم عطقلا ةهج ىلع هتجحب تأب و 7 م ةفطالمو هنم

 رتل هيلع 0 5 0

 قاعد يسن هانا الو نال ا اهتيبلإ 0 ف 7

 ابل اسأل ةقلللا اكس اذا وكلا مانو ك0



 3 سضن

 تضر اًذِإو نيفقسيو ينام وه ىذلاو نيد وف يقةلخ

 ىل به بر ) لق مث ( نيب 3 ىتيعإ ىذلاو نيفشي وهف

 دل ار هاش هدر أ م (ةنرلاملاب قنفطأو كش

 اهيف ا 5 لاق مث ( نيواغلل محملا تر نيقتسال

 لل نأ رلغأر هلو ىلا( نوئنتنجأ شيلب [ وجو َنواوألاو' منه
 ىذلا مالكلا اذه ىلا رظنيلف ( ل

 ع 1110 بابلألا رَحْسَيو «قيِحَر لولا 5

 000 را ا لا 2

 1000 هولا 0 ملع « هيناعمو ةرارش ا « هينابم

 امف « كولا راافدلا نع ةءافكو ) ةفلؤملا 0 حض

 دقو « ةغالبلا مولع نم بواسالا اذه ةفرعم نم دصقب

 ىلاعت هللا ةنوعع م ةمظتنم ةرشع تاصلخت لك لكتشا

 ( لوألا صلختلا )
 ةوالتب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرا 0 يك

 هموقو هيأ عم هل ناك امو « هيلع هللا تاولص ميهاربا بن

 : ءانسألاو ا ل تاتا لاذكاو قل
 نم قالب امف هل ةيلسنو هردصل 0 كلد. ةصقلا 0
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 مالا 00 عيا اذ ةح لزةلاب هتديصقل اعلطتسم

 ةعالملاو 0 مظعأ ايي 6لو ل ٍبسانم جرخم لع

 ف ع هنآك ضعل باقرب هضعب ًاذخا مالكلا لو

 0 صلختلا ىف سانلا لضافتب مث« دحاو ىلاق

 ىف صّلختلاو  صاختلا نسح نوكي . رثنلاو ظنلا ىف ىفرادتقالا
 « نزولاو ةيفاقلا ىئارب مظانلا نأل مظنلا ىف هنم 'لبسأ رثنلا

 ةيفاق ىعارب ال هنإف ءرئانلا فالخ ةبوعص كلذ ىف نوكيف

 كثدح همدق مضي نانعلا ”قلطم : لب ءنزو لع اخ الو

 | «رئانلا ىلع هنم مظانلا لع 0 نق اج

 هدرا ةلدعا هحاشلا ل د

 (لوالا لاثلا)

 (: ىلاعت هللا: باتيك نيمد)

 هموقو هيبأل لاق ذإ ميهابِإ 00 مهبلع تاو ) هلوق وهو

 له لاق نينك اهناحل لطف اماما دس اق ١

 1 لب اولاق ورشا 0 دانرعللا ؟تنوعمسل

 متن | نودبعت مك ام مت 1 لاق نولعف كلذك ((هابا

 >8 نالاعلا يورألا 8 0 ا دل كقاباو



 “© سل

 ( باضتقالاو ضلختلاركذ يف )

 000 لش |( 051 نيو ءةغاللا ةدوأ نم نايداو امو

 «هموظنمو مالكلا روثنم ىف درب امهنم دحاو لكو « رئنلاو ضان

 فالاخ رهظي الف باضتقالا 27 أمه لصاح امهانعم ن ل

 دورو ىف فالخلا امنإو « ميركلا نارقلا ىف هدورو ىف

 0 ىانلا دمح“ ءالعلا ىلا نع 00 4 نال 3 صلختلا

 «هنع لاخ ىلاعت هللا باتكن أ مزو «ليذتتلاف هدورو 0

 ه1 ِداَو لا هللا تاك 5 كلف اذهو

 لع لدي ام كلذ نم درونسو ©« ب|يصشنب 0 ا

 . هفدرأ مث « صلختلا ا اذه تفرع اذاف « هيف هعوقو

 الاي دللا هيوعع اميلصم نايرص ناذبف كاضنق الأ رث د

 ١ | ملحتلا قالو دا ةيرصلا)

 رئانلاو مانلا درس نا ءوايللا ءاقلع اف

 « هدارفناب هيلا كنحأف ريغ دصاقللا ..ل.ورم دصقم ىف امممالك

 هندن ه0 هف جرخ 3 هنلا طك

 رعاشلا نوكيي نأ وحن اذهو ةبسانمو ةَقلع لوالا نيبو



 ب سلم

 ءارضالاب ةلاطمالا "تصلك ضليت 0 تانج دا
 لأ نايعملا زبع نأ ةلاحال ملع لامفألا ا هنإف

 اذه هعماسم عَّرَق نف «لاعفألا كد قبس امل ءامسالا ةظفلب

 اضيبأ لاقو ًاعطق هفرعي هناف «ةبب رعلا ىف قوذ هل ناكو تببلا

 ةيكراه راكأ تهد 41

 "ضرع اهفورعم رهوج ةمشو

 5 5 الو هيحلا ةلباقم ى لكنت نيهدلا كاد امل هل

 رح هر دعس يسرا س0
 6 ملكت قولا شيلا هنأ نايبلا 0 نع رانا ملا

 نيب اهيلع حلطصملا ظافلالا همالك 0 نأ روثنملاو موظنملا

 هجو ال دساف اذهو «مثريغو تاعانصلا لهاو نيملكتملاو ةاحنلا

 رصتقي الو ءىنث لك ىف تاضوخم تناكلاو رعاشلا نإف هل

 « حالطصا نود حالطصا الو «نَف نود نف ىلع أمهضصوخ

 حلطصملا تاملكلا نم ًاثيش اولمعتسا اذإ مارت كناف اذهلو

 تدجو « مهقئاقرو ممراعشأ ىف تاعانصلا ىف وا مولعلا ىف اهملع

 اذهف ءاملاكو اهقنور رهظو « املج دادزاو « عقوم نست هل

 هاضر الا قلاعم ىف رت ةالورالا

 (زارطلا)- 48 8



 : د ارا تح

 ىنعملا ناك امل هل هداشلإ لبق ا كلل نة دلو د لبق

 000000 لا رب ىلا رف دهر ء 53 لبق اموينم

 ءاغلبلا ضعل لوق
 راس ريغ 10 قريع لهاجي يللا مصتعا اميرلو

 ال ) هلوق ىلع فقوو تبيبلا ٌردص "عماسلا عرق اذا اذهف

 « ةلاحم ال راسيلا ركَد نم دب ال نأ ققحت, هناف ( ىني ىفريخ
 ريهز هلاق ام كلذ نمو « ةبسانملاو هل ةالملا نم هيف امل

 هلبق سمالاو مويلا ىف ام نلعأو
 ا لل 0 يح

 اًماف « لبقتسملاو « رضاحلاو « ىضاملا « ةنالث ةنمزالاف

 0112 د آل نأ هلا نم فرع ءرضاطلاو « ىضاملا + رك ذ

 | د كو ركم ان لولا زقو تكس ليعمل اكذ
 مامت وبا هلاق ام كلذ نمو « امواعم ًاقاس هيف داصررالا ناكاذه

 وَ تنبأ وأ مرج كير نإف
 دبع لع قْوَذْعُف 2 ءاطخ لع

 ال هناف داصر الا ىف ىتأي ام -.سحأ نم هلاح اذه اف
 فوقولا دنع 00 ناكو هلع دقتعلا عوقو نسح اطلع 5

 ًاضيإ هلاق ام كلذ نمو « ةبرع الب ( ىنم ءاطخ ىلع ) هلوق ىلع



 صن زير دج

 ( مدارلا لاثلا )
 (ةغالبلا لِعأ الك نم دوو ا4)

 تنلا لوأ ناك اه نورختش نتلعملا ءارمشلا د رعاو
 ميصعل لوس اذه ىفو 0 لاو

 تررط نتاموقإإ ف نال أذ 3 ١
 ايفا م تف ع

 ا 20
 امرطن نايضنلا ب بساخلا حبصل .

 هلاق ام داصرالا دّيج نمو « هانلق ام داصروالا وه اذهو
 ىرتحبلا

 تنردو مرج ريغ رم 3

 ىالك ءاقللا موب لئدس ال
- 
 ا

 ناج هس ىلا

 مارح ب ىذلا 2سيلو

 لدا كيزيلا جف رع | دقو عماسلا لع بهدب . نسيلف

 تردنادقو .ء.ئرتحيلا هلاقءام_مزخحت نأ قاتلا دعسلا 0
 هدنشتم نانيل قماشسيلا ٌحَع:باهتناب ىمشلا ابشن لل ةدادلا
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 ضيخاو م ةدنشلاب الا ,كنع ع ا تح ةدعلاب مزتتعاو

 « ةظحللا ىف مهني ساو « كبناج مهل للا كتان ةيعرلل

 ىف هايذعلا عمطي ال ىتح « ةحسلاو امانا / ةرظنلاو

 ىلا رظناف « مالسلاو كلدع نم هافعضلا سي الو « كفيَح

 هو ةفرشلا قالخالا دماحم هيف عج دقل اذه همالك

 ليبججو ةلايوالا نسح نم هيلا راشأ ام عم ةيماسلا ميشلا نساحم

 ك قلذخا'ةلماعم ميلعتو ةدلرلا كاذل ني رديف مضو « ةسايسلا

 ا شاياز عم مهيف ةريسلا ٌاصم كل 00 . ةيعرلاب قفرلاو

 ةبسانم مالكلا اذه نم ةلك لك ناف « ماتلا داصرالا نم هيلا

 فقو ولف « مامتإ بجيأو « ماظن لك أ ىلع هل ةعالمو اهدعب ل

 فقو ولو اهدعب ام مبغل (هب رهظتسا نم كلناف ) هلوق ىلع

 ةيوقت راهظتسالا نآل ءاهءارو ام مهفل ( هب مَقأو ) هلوق ىلع
 واعلا وهو ةوخنلل مالم وهو فكلا وه عمقلاو « دامتعاو
 هنم مهفل هيلع فقو واف ( ضفخاو ) هلوق اذكهو ئربكلاو

 ك0 اع تلال نال ىراوعك داعتنم هنأ « حانملا

 "1 ا اذكمب وا فاما“ نهال

 علا كا ايضا لدب 0 ةعالتم أماف



 ل سولو د

 واف ءام لمعلا كرو هفاكا عيبضلو هلامهإ نع ةنانك و هو

 قاما ارو امنامخرال ( تلارو ( ماعأوب هلرجب ىلع تكتل

 ةهج نم ليبسلا ريخ مَهفأَف ( ليلد حضوأو هو ) لاق مث « كلذ

 قب رطلا ىلا ةيادشا وسو ورش قب انا احلا 1130

 هينا ىلا لول نسر ال هند قار ا لقا او ١

 وذل دا ا ةركال 5 هب لمع نمو ) هقدص

 اذا الا محلا قكاستاال لال الع ع نمو ) هلؤقو

 اتا لع قيقا نا نم لكم لوا

 ىو دعلاو لاق ىف تدزنأ هيت هيض 1 تالا

 را ان ةءافك اذه

 ( كلاثلا لاثملا )

 باتك كلذ نف ؛ ههحف هللا مّرك نينمؤملا ريمأ مالك نم

 كن إذ 0 « هدّدصل وه اع هنضو اع كل كا

 ء ميلا 0 مِمَقَأو , نيدلا ةماقا ىلع هب طوبا

 ؛ كيهأ ام ىلع للاب نهسان و نيران للا ”داوف هنأ فينو
 نقرأ قفرلا ناكام قفراو « نيللا نم ثغضل ةدشلا طلخاو 2 7 َ 8



 ألو ب

 هلعج نمو ةنحلا ىلا هداق 7 | هلعح نم ل دهأشو

 ا ريخ ىلا ليلد حضوأ وهو« وانلا ىلإ 10

 04 لدع هب مكح نمو ؛ رع - لمع * رمو قد هب لاق

 6 يا مظعأو هموالت بحيأ ام مالكلا اذه ىلا رظناف

 ةلك لك لع 0 ولف 2 نك قادعأ اذخا هضعل

 داصرإلا داع ره اذهو ءاهرك ذا لق ان ةيرعم تناكل

 مكيلع معربا اذاف) هارقن لف نكت 00100

 نبللا نال( (رظلا ليلا عطقك ) هلو ما (زومألا

 اهف ىدتم ل ةءاطلا نأ هرمنا هه ىعأ ا

 2-٠ ود هلال لالالا: لع هلا( احا ا ةلوتوا (ىيزطا
 ( قدصم دهاش ) هلوقو ع هنوكب ”مالعإو ءحدملا

 6 ماكحلا دنع ةذاهتشلل صضرعل ام ا قدصلا نآل

 هلوقو ةقداص اق تر 56 علل تناك اذاف

 ادا اا ناك نم الكا قالا( ةقاعأ هلسفل ممأ)

 نع هاي[ عوز ةناذق نع همامزب ”لججلا داق م كمامزي

 (رانلا ىلا هقاس هفاخ هلعج نمو ) هلوقو هيهاونو هرماوأب لمعلا
 ادا دل ا تنراي ننو كيح ناك وت وأ



 ل بلا

 ان « رييخ تب رخ نيك هللا لاق اها اماف « َرْيَخ حتفل راس

 اذا عماسلا ناف « نير ذنملا حابص ءاسف موق ةحاس الز اذإ

 ءاسف ؛ هدعل أم أ فرع « موق ةحاس امل هلوق لع فقو

 ”ديعو هيف : موق ةحاسب انلزن اذا هلوق نأل « نيرذنملا ٌحابص

 حابص ءاسف هلوق ىلع لاد وهف كالهالاو راوبلاب مل مظع

 لمتشا 0 مويلاكلذ نم ءاليلا َّق مظعأ جابط# نا

 اذهو ءاذه ”لثم ءالب الو ءللملا حلاو لتقلا نم هيلع

 كلذ ىف هب مك نفك ناكفلا هب قبس دق قتال

 عقوم مظع امنإو « ةنسلا ةلثمأ ىف 0 مرج الف 6 ميلا

 ل ولعو ةماخفلا ننال نا ةبالا

 ام ىلا مهتافتلا مدع ىف ملاح 05 + لييبلا/ةه لع راو

 مف شيملا نوع نم لاحي يلالا باديلالا ا

 عطقف مرادب لل َىح كيم وهلا هبه اوَدَحأ الو اوتفتل

 47 اذاف هلوق مال اذهيزخا ند ؛ مف 50 مرباَد

 نمو « 5 لبق اهدنا مف ىح « ةناالا كل مهمحاسل

 عيلع تملا اذإف : نارقلا ةفص ىف مالسلا هيلع هلوق اذه

 مفشم 'مفاش هناف ؛ نارقلاب كيلعف رظلا ليلا عطقك رومألا



 سل سلال سس
 ٍ ا 0
 ( ىزاحي لهو ) ىلاعت هلوق ىلع عماسلا فقو اذاف (رورقتلا

 ةلاحع ال ملعب هناف 4 4 ةطاحرالاو مالكلا نم مدق 5 دعلا

 درو اذه ىلعو ( 0 (الا ىزاحي لهو هلوق دعن سبل هنا

 فتقو اذاف ( ناسح الا الا ناسحإالا غازج له ) ىلاغت هلوق

 0 ةلاعال 1 4 ناسدتالا ءازح له هلوق لع عماسلا

 هدشو ةعالملا نم كلذ. ى ال ( ناسجإلا الا :) هلوق هانغل:ام
 وهو «همظنو « هرك هلك مالكلا قدوم ا ده لثموو كا

 لا كلا 01 ومع نإ نم ةرثكا 1 :كاقتا هنا تانك ىف

 مالكلا 0-0 6 ضعلا لع هئدعل لوام مالكلا ريخ نال

 نم ايلعلا ةوراذلا ىف غلابلا هناف هللا مالك و ه ةفصلا هذه

 هانعس ى ةغالتلاو .! هلخاثلا ىف ةعاضنلا

 ( ىاثلا لاك

 اف : لسو هيلع هللا لص هلوقك اذهو ةفيرشلا ةئسلا نم

 اناا ةنحلا ا ايندلا دعلا أمو 1 نم للا دعلا

 هناف « راد نم امندلا دعلا قم هلوق لع فهقو اذإ عماسلا ناف

 نم أامهسب ا ) راذلا 1 ةنملا الا هدعلا ل ةلاحع ال قمحشا

 أمل مالسلا هيلع هلوق اذه نمو « ةبسانملا ميظعو ةمئالمل دا



 دل مسالا اس .

 0 0 0 30 آلا ل 3 أنو 8

 دخلا ةمأ لا سانل ناك 2 هلوق 000 ا عرق

 كابن رايزم تتبسيتتا كلك ةلراوإ) لوقا قعر
 ربدصت نم قبس الل ةلاح ال فرع هل (ميدي نا

 مدقت 1 ( نؤفلتخ هيف اوناك اهف ) اياك انت نإ :ةيأألا

 مف ىلاغت هلوق كلذ 3 هيلع ليوا أ

 منو ةحيفطلا هتاذخلأ و هبلع اناخرأ

 اننا تينا انج ءاطقرع يع مهنمو « ضرألا 4 انفدخ نم

 ةفرغ ( ( اوناك خكلو ) هلوق ىلع عماسلا فقو اذ ف ا

 مالكلا ىف ناكل نبوفنلا ملظ 0 هدشض نأ ةلاغ ا

 500 ةنوق 000 ةرهاظ ةلالد هيلع لد ام لوألا

 هللا نود نم او ذخنا ئذلا_لثم ) للاعت كلمت 000

 لا عا .نإو اني تذخحنا تيكيلا 5 ل

 نهوأ نإو ) هلوق ل اع ماسلا فقو اذإف (ضوبختملا تلا

 نمو كريما تن م نأ ةلاعال رمي هنإف ( تويبلا

 الا ىزاحي لهو اورفك اب مانيزج كالذ ) ىلاعت ةلوق انه
 (زارطلار 2002-2
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 م

 ( داصرالا ىف)

 )7 0 ع | ردت ةغللا ىف داصرإالا نأ معا

 « لاعفموهو ( داصْرأ ابل كبَر "نا ) ىلاعت هلوق هنمو « هّدعأ

 ىلاعت ل ل 1 هر م اقلك هير نم

 ع عانتما الو بره هوتوفن نأ ريغ نم ةاصعلل باتعلا ّدعأ

 0001 112 نالوا رذلو ؛ كرسلا داتلا تانعرأو
 ميفل ادام مالكلا ل نرككا نأ لع روثثملاو موظنملا 8

 قط عماسلا "مهن مروا فا © يت رمتا قولو ءادرغلا

 روثنم نم هلاح اذه اف « ةلاح ال هرخآ مهب هنإف مالكلا

 001 ام رد ةتامتسار ا: ةاكر الا هل لاق هتلرظتمو اعقل
 كاح 0 ا داصر الأب هبيقلنت ىف قلخألا اع "اةنلف

 لع ةغالبلا ع 1 ا ناكمو ئاركمملا لاله 0 0

 مالكلا نم عونلا اذه قل هنأ « رفاو رظح اهنم ًأذخلا هريغ

 امل ”قلخأ داصررالاب هييقلت لب « هل هجو ال اذهو ء حيشرتلاب

 هيف 2 حضنتيل هتلثم أ درونلو « قاقتشالا ىف هيلا انرتشا

 ه5 ال لش كل تانك نم( لورالا: لاثلل)



 دع ماو اس
 هيلع دْخَأ دقو , نيقلفملا ءارعشلا دنع“ ةفورعملا متادملا رئاس 1 . : :
 ىرخا ةديصق ىف هلوق 5

 نارزيخلاك الو تّيسن اذا ىبوم مأ هيتدجك سلو

 نأ نع الف نمكلا نت ككرا قدك اننا 0

 لاق ثيح همآ ركّذب زيزعلا دبع نبرمع حدم ىف
 ادامملا ةنسلا لحمل ىفكستو ذك نع د ىنبتو

 2ع 2 5

 بيطخللاو رعاشلل ىئبذيو « هركذ باعي ام هلاثماو اذهف

 هللا لص هللا لوسر لاق فيك لاقت ال « هيلا انرشأ 15 هبنجت

 نب نافارا تمس ها را سو هيلع

 لضف ال هنال ء كولملاو ءافلخلا تابمازك ب دم ال هتاف ءهيف

 ةيلعأ هللا "لص ,لوتسرلا نافع ني لا .ثيدح ف0 0

 4 يلا --
 0 دا رق هراف |ذك شو : ةحشمم نم ادودعم 306

 يع ١ ) ىلاعت هلوت ىف رذسل ان 0 نا 0
 يأ ال ناك ال« همأ رك ذب هيطاخ اع ىلاعت هللا نفذ 400
 هقح ىف ةرورض مالا ركذ ناكف هيبا ماب َركذيف ؛ هل

 مل هبل نس ىردل مفريل الا كلذ لاقل



 بل مسام

 كر 301 ءاعقلا ةيسسل لع كلذ ءاعان دقو ( ”نيعتبلا كلن ان

 ةغلانلا لوق

 ردم وه, ىلا ليلك "كنإو

 سو كنع مالا أ ”كلخ نإ

 0 ا نمو

 لاو كيل كرا رف تفلح

 م يلا هكا ا ءارول لحلو

 "الا نود تاناكملا فد كلذ هركني اعإ مع

 لهأو كولملا ةبطاخ ىف ةبيغلا ةهج ىلع ةباتكسلا ىف ىتوي امو
 ت11 ناماتنالا نا ةلسملا:باذ آلا: نمو: « يغ ال.ةمفرلا

 را ام ساو ىأ لع بيع دقو « مهنا دجو مهتاهما ءامسا

 نوره. ندم نيمالا اه حدتما نلا ةفيللا يفت ان

 لات: ثان 'ذشرا

 ٍرفعَح ةنبا ةدييز نبا اي يانا

 يلا هلابح دقعل ان

 هل ناكو ؛ اكو توا اذه ىف ةقيلخلا مآ ركذ ناف

 نم كلذ ريغ وا هدجل وا هيبأب كلذ لثم رك ذ نع هحودنم



4 0 

 يم - 0
 هل الالجإو حودملل اماظعا « ماهفتسالا جرم هج رخ اعاو

 بيسك هناف لمف اذا هلاح اذه امو «ًارومأم نوكي نأ نع

 ىرتحبلا لمف ! « الك هيطميو ةبَأ هديزيو الام مالكلا
 لاق اهدشنأ ةديصق ىف

 اوتخ ندشالا ناي كلذ

 قرشلو 0 ا

 ةقاشرلا ىف نكي م«ةنوقابب نيدشرلا نب اي ىّمتخ لاق ولو
 ع مهصعل 0 اده نمف « 1 الا ةفملخلل لالجإالاو

 سابعلا ىبب ءافلخ ضعل

 لش نم فئالخلا ناب 0

 هدر نعمل دا 006 كايدل

 هجولا اذه ىلع ءافلخلاو كولملا باطخ حاصي اذكمف

 معزو ةغالبلا ىعدب, نم صعل الغ دقلو 6 2 نسح نم

 باطما ناك زاك لاو اها وانتر را ا

 تاغصد.:لاعتملاو تلم مكاري لات ل نق تدلل
 ليض هلوتترل ىلامث هلوقتكك باطلا لقاك نطو دق « لل ١

 ىتح كبر ذبعاو ) هلوقو « ًاريثك كبر رك ذاو) رو هلل



 ل ساو

 ىَد اهفصقب تاّينب درلا لاوط
 ىمحل اهعطقب تايحئرسلا ضيِبَو

 ضنا هلاقام كلذ نمو

 انف تل فاورقا ا ةيدارا ىدما
 هر 0 5 3 2 2

 ( انه ( هل ) مثف ) ىدقالا 3 داو

 هلوق قداو ها م قشراو

 2 ع و : 7

 كا ا هيلع 0 قبل ول

 اضيا هلاق ام « قداو اذه نم ”بحأو
 هود 0 0 اع

 لاا سلا
: 00 2 : 2 

 ىتلا ةقئافلا ىئاجعلاو ةقئارلا قئاقرلا نم كلذريغ ىلا
 2ع 1

 0012 لوطوا ليف ان اغا ىلا قيسو «اهئارظن لع اسف ”قاف

 هلاونم ىلع ع م كك

 * هيب +
 «ةنسحتسملا فئاطللاو« ةنسلا باد الا ةلجج نم نازعا

 0 ع 1 ع أ ع

 0 ءاذكو اذكب هل سعألاب ادملا لهأل باطملا كرتت نأ



 و

 هد ا نأ كاع اللا رع دق ىباتملا 00

 وأ در وأ دقو « اباوج حصان 1 ديل كنكلو «كلوق لثم

 ' لاهل قف سلا ع ا

 5 لا 00 ت 06

 انانجألا  قزام ؟انك اهي

 ةروصك يل محرلا ىف ىذلا ىتح

0 

 ابفرإو اهفطل ا: ار اياكتلا ام والا ذه ىلا

 أهنم بجعل هنإف هعمم ساطارق تقرخ نم 1 ا 1

 طارخالا ىف رف "ىلا بلس ماما 07
 لاق للا ةشرطلا و اس

 نوُيع اجيطلا ىف مالا نأك
 ةانراارد كس 2 1

 ١ مومه نم ةنسالا نس

 دافي الان ن
 1 ع كفانا ىلا ةقئارلا_ةراستسالا ذه ىلا. رظناب

 هلاق ام كلذ نموءةبابم لك ةجاببدلاو نسحلا ىف تز واجو «ةباغ



 مسا إو دع

 راشد هلاق ام كلذ نمو

 ةيرضم ةبضغ انيطَع ام
 53 تَرطَقْوأ سم اناا

 ىتايبذلا ةغلانلا هلاق ام كلذ نمو

 اندر ناجل تفاح تعلن را اذا

 اذا

 وهو ثطر عمج ثاعرلاو 0 10 أر فصل

 حدمي ساّون وأ هلاق ام كلذ نرمو « نذألاب قلعلا طرقت

 لاق الجر

 هك[ كولا زها تح

 لست ١ لا علل كْفاَمَت
 اا 61: لاف اون وبا قل ىناتعلا نأ حنو

 اكل |١ كا نحاو) لوص ثح هن تيحتساو ىلاعت

 تلق ثيح هللا ا ساون وبأ هل لاقق تببلا

 ىليح نه ىارلا 'عيسو ىبع 'قيضي
 ىل كفطلب ىعسلا 8 لات لع

2 2 

 أحرم توملا تاغ َق تل ف



 3 ضال

 «لوزت ىف ماللا مسن حتش أر ة نم ةءارق ىلع( لابملا هج لولا

 ىنع# نوكي اذه ىلعو « ةيفانلاو ةدكؤملا نيب ةقرافلا ىه امال

 0 1 نم 5 ايفا 1 ممركم نإو هل

 "كش الو «"ةلالد اهبف سيلو « دحجلل ةدكؤلا ىه امزق مال

 اهحْزحّريو دبا لبق علا نال وبتسلا ىف لاك 0

 ضن نأ ديرب اراد )كلر ادكحي كايا 0

 لاحت لوقو لاو قدما الا لوح لاك "كك

 ىف مدحملا ليحتسيو ( ”تاولصو ميو عماوص تمدهل /

 ليحتسيو ( عوجلا سابل هللا اًقاذأف) ىلاعت هلوقو ؛ تاولصلا

 (بذك مآ 38 هصييق ىلع اوواَجَو ) هلوق اوقو « قوذب نا ةيرقلا ىف

 ا را نم كلذ ريغ ىلا ًابذك نوكي ال ؛مادلاو

 ىف در 4 0يل انب دس هقول طارفإالا 3

 نسَح ىلا ايتقتم طارف الا ناك نإ و. اظارنإ ليا نارا

 دروتلو ؛ همحأو 0 نم 0 رقلا ىف درو ىذلا اذهف حيبقو

 ةرتنع لاق موظنملا نو ةالا ةلثمأ

 الك ن ماو قل كو

0 0 

 (زارطلا) 60 ع



 3” شضنف

 هل ةاببق ام ليلدب مل رمذلا ةهج ىلع ًادراو ناك نإ و

 هناو « مهتداع نمو مهبأ د نم كلذ لعج ااا لب

 0 ةارعشلاو ) لاك 5 هع دهمالا دحو رعاش ال

 دقو « مهفاصوأ ةلج نم مل نيواغلا هانم رام 0 نوايا

 لج امم بحسم لكب هيف ْوَنَأَو كلذ ىف ءارعشلا كلام
 ةدشا ءابفالا حو : ةكارخل تان مضإو ها ا

 هب باجيالا
 ( ىناثلا هذلا )

 امم تايابنو دو'دح امل رم ناار

 لخدت ل ام 1 0 مآ نامدلا تف لح

 رم مومذملاو « هل هجو الف هادوجو هاا ا

 اندنع اتخْلاو « لاح ىلع دوجولا ىف هل لخدم ال ام'طارفإالا

 ”بحْعم وف دوجولا زباج ناكاذا هنأل هلاوحأ "لك ىلع هزاوج

 مل نإ و « ّمذلا عاونأو نادل ودلال لع هلا ا : ةلاخال

 )15 ةححالاو ب دعأ هن باح الاذ « دوجفلا راع نكي

 لي( كامل لاق لات هللا تانك ىف. كلذ لم, درو دقو

 مهركم ناك نإو مهركم هللا َدنعو مهركم اوركم



 مس تا

 الو اهيف طي رفتلا عقو ىتل مئادملا نم اهلك ةلثمالا هذبف

 يكل [هيع انمح ناك ناو انهف ىلا افامم ورع

 ا عابطل قامت الورعف ةييطفم ماا ا

 لو قامت للا تانك ىف 4 ىف لفك رفتلا نم سيلو 6 عام لا

 « نينمؤملا ريما مالك نم ءىث هيف درو الو « ةبوبنلا ةنسلا ىف

 اذه رك داع أف ابن هد قاككو انك قامت هلا وم حاد
 اماوقأ مدع ىبورلا نبا هلاق امم رعاشلا

 2غ

 مهحا ذم م نإ لا |؟هذ

 ا 1 لاوع كلا م

 مهيفام ا وسم اذا: اناك

 بتناك ممم يحز "ذا

 ( ةثاثلا ةبترلا)
 قدما زا ام وهو طارخرالا ةهح لع نوت ا

 نإ اولاقو ,هلاعتسا زاوج لوألا بهذللا « نابهذم هيف ء ال مأ
 قّدصنو اكد 3 لل لب 4 هانكس

 ةد.آلا رعاظف ( نامي الام نولوقي مهنأو ) ىلاعت هلوق كلذ



 كن

 ا تل حئادملا نم هلاح اذه اف

 ىرتحبلا هلاق ام طيرفتلا ةلثمأ نمو «غلابلا طب رفتلا ىف ةدودعم

 لاقل | فرك ذو ةروبشملا هتديصق ىف ناقاخ ن حتتفلا دنع

 هل هلتقو دس الل

 ىرت نيح هيمنادق تدِش

 0 ني اا ل

 5 ل نيماغ رض 1 0

 ا ك1 اذإ اك رع

 00 دل ل دك نيكل هايملا اذا لوقف
 حدلا لا ؛ لجرلا اذهل احدم هداريإ ىف سل
 مدقملا مادقإ ىف حدم الا هنال «بذك لطبلا اذإ : لوقب نا

 "اذه لثد ىف لصق الل 3 ؛نابللا هلم رض ىذلا عضولا ىف

 ءامت وبا هلاق اف لضفلا امناو

 ىدرلا نم 'عاجشلا دلك

 ا لا تان ارفع
 00 لاف افطر نر
 در 0 ناككملا ,نتتع. هقحلتو

 -م

 مدلم مأ ن 0 م مومحملا ّن 500



 -- منوقب تاكل

 , 37 / 5 ١ 1

 هده لثم نع هحودنم هل نا دقلو اقنع و فلم ففاَش

 الاف الم لزق نع اذه افا“ دبا طش اا
 0 1 كقتارطفلاو « ةقيقلا قانالا

0 

 ( سوك الا 7 4ك ا ل

 ء نيعل انا 0

 0 ا ف

 ةلثمأ حف ميظعلا توافتلا ن . نيل ٠ نب 0 رظلاف

 ,مجر , ناطيش ابلجا 7 0 برات

 عيبضتلاو لامها الاو طيرفتلا ن 0 لا

 حبقأب حودمملا ةلباقم نم هيف ال« لاح هلثع ٌحَدْم ال ىذلا

 الجر حدي بأ ءاوقكو تافصلا وأو «ءامسألا

 مومح نأ اننظ 5 داعلاو مراكلاب قع لا

 نط لوك
03 

 د6 ١, حامسلاو ذو ول

 بيلقللا ولد تنأو ا ىس



 ارب

 ( ةيناثلا ةبترملا )

 ( طيرفتلا ةهج ىلع ىرحي اهف )

 عيبضتلاو « هنع ريعملا ىف ريصقتتلا ةهج ىلع درويف
 قدزرفلا هلاق ام كلذ نف « هل لامه الاو

 درأ 3 نيم ذك املاذلا

 2 6 آل راح 9

 هاَرق 0 7 هن ثا

 رع اسما لطم سانلا ىلع
 ةلج 00 ل ين نول عيل
 الو الل ةرمث ال ىتلا « ةفيخسلا دصاقملاو « ةلزانلا د

 ٌرصق هنأ نيتببلا نيذه ىف لاق ام لصاح نإف « اهدنع ىودج
 ال نيَبرجأ نيريعبك « هبوبعو وه نوكي 1 هم
 ١ رافع اه در آلا ءادَحأ نابرقي الو دحأ امير
 35 هلا بصل 2| د وهو م رعلا نم م امهف ال امهمبر اهل د 06

 ريعبلا كلا نيشلاو 6 ا[ لاو 4 اهلرفاشم ف

0 0 

 5 اال 59 رقللاو « ل امللاب تالا لع ى رتجم ىذلا

 ( مظع ءاد هب نم ةلزنع اف ع 5 لا هلك كلذ نم هضر و



 مدس  اواب# تس

 هاطو الجلل نك 10 ]|
 مَرلاو لحلاو هل رسل تلو

 مهلك هللا دابع ريخ نبا اذه
 ماعلا ُرهاطلا ىقثلا "قتلا اذه 1 260 اا

 هتحار نافرع ةكسمإ داك

 ع ءاَج ام اذا ميطحلا د
 -_ويئ

 وحلا لوك كه نمو

 م 1 انا 9 ولو

 ا كيلا ىتسا هدأ

 الو ريدم هيو ها سإ هيف نحل ا 5, اذبهف

 مصل و اذه ندو م اطيرش را ا ذِإ ا كر
 ا

 هريغ وجم
 ريفي ناوعا#لذلا ىف تبطل

 بيضق كيدي ىف اهللع موقت

 هيرك ]ماوه نم نالاذل ياخ نارك افا

 ايلا ههح 0 مالكلا



 تما مو آلإ دح

 ا 0 وديضر و.« داع لكي م تو ديمي «انانتفا

 0 ا نوثدبو ءافحلا 0 0000 هب ود ميو

 ةدسح « ءايعلا ءادلا ممامفو ؛ ؛ةافش "ا داود مهفصو
 قفارط لكم ل ا 1 ول هلو حاولا ناو دك قوة الا

 7 21 لكلو « عيفش بق لك ىلاو ؛ عير

 ءاوقلعأ 1 نإ فارما نويقاركو هنءاعلا نوضراش

 ادا د ءلرعأ امكمج نار ايدك ع نإو

 التاق ى م لككلو « 5 مق لكنلو ءالطاب قخ لكك

 «ناطيشلا ةمل موف « احابص ليل لوشن و« اهات باب 0

 تال ن4 ناطيشلا تفريش كنلوأ «نارلا: 0

 نيك :نيقرفلا ىف همالك ىلا ءيرظناف 6 .نورساكلا م ناط.شلا

 اتق دكا هدب دفع اييمادحا) الك قم زرا

 ديغ نم ؛ دارملا همالكب قباط دق « هلاثم نأ هلو رجالا

 ةغالبلا هلق عر د دنقل لوق ارو را كد لا

 ا” ا | | نتكع ةحاصفلا نم طاناو ء اهقدارس

 ( بارلا لاثلا)
 قدزرفلا لوقك اذهو كلذ ىف ءاغلبلا مالك نم ناك ام

 نافل نب لع نيداعلا نيد حدع



 ل 00

 ا 7 :ك نحب اين لهاا 0 ءابع ار1

 ىف كاقعل مهتلثم واف «نوممسي الام نوعمسيو ع سانلا ىري

 نيواود و دقو 4 ةدويتسلب مهسلامو 4 550 مهموأقم

 ع ليم واع نيكل نك لكي : مهسفنأ ةبساحل اوغرفو  مهامت

 0 | ا ع د 1 6 1 0 8

 0 0 مع 0 نوح 4 1 0 ا 2

 0 ىجد حيباصمو ىذه مالعأ تيأل ثً 6ك

 باوبأ ملل تحتقو « ةنيكس || مماع تلاد 4 ةكلاللا وى

 هللا علطا دقق قيلئاكيطاو كا م تدعو :

 لا قاف ناار ء متاقم : حو 4 مريع 5 هيف مهبلع

 : مبوأق ىس ألا و حرج هتياكدل ةلذ ىراس 1 8 هاضف

 ؛ ةعراق وب هلا 01 هبعر باب 0 ءاكيلا 2

 «نوبغارلا هيلع بين الو ءحداّنلا يذل“ قيضل الد ولا ١

 : هيف لاق قافنلا لهأ هيف فصل مالسلا هلع هل مالك نمو

 موف 4 2 لها أ ؟رذحأ و 6 هللا ومب هللا دابع 2

 نا نار ا نولاز لاو « نر نولاضل

 (زارطلا )ا م ع



 متل امو د

3 

 تقاوع 1 امام مو ريسملا ىف حادا 0 جاد

 0 ؛ كيابل فئاحس ل دنا كلاما
 1:0 02 قساملاا 4 7 ءهلمع را 3

 ءظع ولا قد اصنقالا نم مالسلا هيلع همالك ىف لمت لمأتيلف

 كر 0 همالك نم كلذ ريغو « ضغبلاو ةبحملا 8 0

 للملا ٍَِم م احهاتو دصقلا َةَقِب رط 000 000

00 

 ( ثلاثلا لاثملا )١

 وه امف راجوهو « ههجو هللا مك نيتمؤلا ريمآ مالك نم

 00 كلا وذل ىرألل كلاثو م هيلا نوت لغه

 ركذلل نإو : ىوقتلا لهأو نينمؤملا ةفص ىف هلاق ام كلذ
 22 مي الولقراحت ميلغشت رقاد اك دا لعد

 قدها مراح نع رجاوزلاب ن رسولا هال ءايادنز ومطقي

 0 هب نور 0 اك ت1 نورمان يقال عامسأ

 0001 1 دا لا كف امنع نه اتي وكس رع

 لهأ بويغ لعاوعلأا 00000 ا أمف و

 8 ماذع مهياع هاف تتح ء هيف ةماقرالا لوظ ف مَوَرملا



 5 ير

 ( قانا كاكاو

 مدحأ آل ا:هيلع هللا لص هلوق كلذ نف«ةبروبنلا ةئسلا نم

 د ةمايقلا ب سيلا ىنم مكبر و ىلا 1

 1 م ل 00 2 َيداخَأ

 1 32 0 ا 1 ا ميعشأب مرخأ

 هل 0 هل ظااف ا نوراثر 1

 00 2 6« هل 0 ىلا 0 ها

 دس )»َ هللا يك عسب ايبا 0 1 ل 0 هلوق كلذ نمو

 همز ة هللا نم يرق ىخ كل ءرانلا قم "تدير قا قماثلا نو

 ءالذ زوعلا عم ما 0 لاقو ءرانلا ن رم ديلا « سانلا

 لكل ناو « را 0 نوار رابط نإو

 امك سلا لعل انتو ابر "لك لعنإ و« ابيسح ه 3

 هيلع هللا ىلبص هلوقو 4 اباقع ة هكاس لكلو 6 اناث يا لككلو

 كلامو كره لبق كبرابش « نس لبق ايست مت 0

 كءارفووك رف لبق كانو مكتوم زم كانو كين

 تاسللا ا نم هن | 3 مسو هيلع هللا ىلص هلوقو «كلغش لبق



 يل /ونالاب دك

 لغأ شارو لا هذهف(نوحافملا م كئلوأو م ربنم ىذه ىلع

 هلوقو « طير فت الو طارفإ ريغ 1م طسوتلاو داصتقالا ةباهم

 ل ناك دا لع ةقبع ىف: نيتحؤلا ةزوتلس حانتقا ىف ىلاعت

 نع مث نيذلاو نوعشاخ مهئالص ىف مه نيذلا نوئمؤملا لن 1

 مدن )هلوق ىلا ( نولعاف ة ةاك زال م نيذلاو ل نوضرعم وخلل

 لع 0 هن إف ؛ ةقيرطلا هذه لع 7 نارثلاو ( نوتراولا

 مذلا 0 حدملا دق دوام [ذيق كمسوتلاو لادتعالا ةناهع

 ةريذملا نب ديلولا هب بطاخم توت ةروس ىف ىلاعت. هلوقكف

 نب هلا ل قرش نا علا لبنوا ىروا

 ميمش ءاشم زامه نيت فالح اك الو تلو دع

 فاصوأ هذبف ( ا ط ِس 01 ٍدتعم ريخلل عانم

 ةيراج اج تانمسلا هذه نم 00 ا مذلا ىف اع ةلاد

 « طلرفت الو طاَرفإ ريغ نم ردا لادجالا هيا

 « ماو الا نم هلوصأو تارقلا مولع عيمج ىف لوقلا اذكهو

 ةب راج اهماف « لاثم الاو « صصقلاو , ديعولاو « دعولاو ىهاونلاو

 نم هتلوانت اهف ٌدح نع جرخ ال لادتعالاو طسوتلا ةهج ىلع

 هريغ ىف جورملا نوكي اك هريغ الو مالو حْدَم



 ا

 : دحلا نواح اذا ء < ىلا ىف طرقا لاقي هيف دجلل زاراجتلاو

 'داصتقالاو « نا دضلا نافرطلا امه ”طارف,الاو ”طيرفتلا راصف

 دفع اهدي ىلا ىانلا نه حدين نايس د 0

 دفع اقتل لوشف افرع[ لف تينا يل
 ايي نانا مواع ىف اهيلع حلطصم رومأ ىلا ةثالثلا ىناعملا

 ثالث بتارم لع أبلعجتو

 ال يلة

 ىلع ةرابعلا" تح جردنلا ىنعملا نو نأ داق

 ؛ةدانز ريغ ترم هلا ايواشسم ةنعا ريعملا ةيضتش امس

 هيف درونلو اطترفت نوكيف « ناصقتت الو ءاطارفإ نوكيف
 ىلا هلا ومع هنم دوضقلا حسون هر ١

 ( لوألا لاثللا)

 ةزوسودض ىف لات هلوقك [ذهو لات 007

 بيَعلاب نوئمْوُم نيذلا نيقتملل ىَده ) نيقتملا ةفص ىف ةرقبلا

 امي نونموب نيذلاو 0 م انقزر أممو ةالصلا نو

- 

 كفوا نوتتوإ مم ةرخ الابو تاك ىلا كيلإ لزنأ



 اسس ملثو و تتتللل#

 (تارد كا وبا مينمو هيسفنل ملاظ مه ) هلوق نيب و

 ما اق ع اع تازيطاب قيسلاو سفنلا , 00

 1 اوفر اوقفنأ اذإ نيذلاو ) ىلاعت لاقو ؛ ايطسوأ

 « نافرط اتق الاو « فارسإالاف ( ًاماَوق كلذ نيب ناكو اورْتَم

 009 0 ترا نالاو دامتفالاو طسولا وه ار

 اطاوأ رمال ريخ : مالسلا هيلع لاق اذهلو « نيفرط

 ا را ناب دل نع سو هيلع هلا لص هلا لو و

 الف « حالصلا لعأ سابلوهو ء هب رومأم طر ركام دب

 ع ديالا لهأ َسابل الو ارامل دعا نحل كاان ووك
 مهضعل لاق دلو 3 كتل ارغشلاو

 00 رمت رومألا 0 ديلا كبل

 قالا 0 د1 نا ا
 فان

 اك او ل اعرقو الفعل ناعم ”طسولاو
 ف كر ام ) ىلاعت لاق اذهلو « 'عييضتلاو ريصقتلا وهف

 ةينيدلا ااا نم انامعأ ام ىا ( 2 : نم باتكلا
 00100 الا ىف طارفإإلا اًمآويهدنم اهانمينح الو

 هلعاف كل مف دصقلاب ِكْنِلَع ةياورلا )0(



0 

 « ةديصقلا هذه آلا هرعش ىف نكي. مل ولو « سوفنلا ىف عشب ام

 لع افعل را« هيف اقتل اوراكل تيرالع يو ناك كك

 ةءافك هيفق جاردتسالا ةلغمأ نم ردقلا اذه

 *« مدارلا لصفلا ال

 ( ناحتمالا ىف )

 نم ذب ىلا ايف اطسيوت ني نواب امد فاعلا نس رع

 ىنفرألا نع اريماق ناوكر اها كاداضتا ند

 نوكم دلل نع امئاز نوككلملبسو من
 ةدافرالا هيف ناك امل ناحتمالا ىمسي لصفلا اذهف « اطارْذإ

 ةزعااكبا رعاف اذه تفرع اذاف « ةنالثل الا هده

 اهل« طارفرالاو ء طن رغتلاو ء داضتقالا عا « العلا

 قال لاو تاقاتصلاو مقاعلا ترم ءيشدلتلال

 مث ءةيوغللا عاضوألا ىف اهيناعم نايب نم دب الو « عابطلاو

 ىتاعملا ىلا اهلقن رهظن
 ىلا ةلانسلا وعرب هيغل نوما ايظا

 ( دصتنقم 'ميهنف ) ىلاعت هللا لاق « نيفرطلا دحأ ىلا ليم ال



 ب مة

 دعا 0 الل| 0 اللحاف ءةقمنل نيو

 ل ف - تان اهعلطف )م نانح اللا ةناغ عيبتجالاو

 هلوق أهسمو ( لا

 اهواحرا كنه نش

 ردا ارا ل كو

 اهفؤج ىف تنك ام رصَقتو
 ما

 كر

 لاق مث
 خذا 5-5 امل 1

 ا[ طنوه للا بمعااق
 يعاع

0 

 همه نم تل فرعو

 ارلما امو نود املا انف
 . نإ 2 5 و / ع 2 7 0

 اكد كَم نوئبلطل 3

20 2000-71 

 ا ا نوئمت مو

 سرع 5595

 هب ل افا اون

 0 ا مايا نإ
2 0 2 
 لتشام ٍسفنلا 6 نم

 ا
 01 ا كن 00

 'لفرت هرصأ ْق َكنأو

 دحلا »

 اولوق امو نودساحلا امو

 0 نف نوذكي مو

 لبقللا 6 هنود ' نمو ن

 ةلازإو جاردتسالا ىف ةلثمألا ظعأ نم تكاح هذهف



 سل هيف ا

 نطفتو 0 «ةسايكلاو قدا دع و « هئاهذ

 نسحو 6# مالتسوالا ىف. :قبسلا! نما نيتمؤملا نيم ال ناك“ اه

 معلا نم هب هللا هصخ امو ءهللا ءادعأل داهملا ىف ءالب الا
 ةرخافمال ضرعت ِ ةدايعلاو دهزلا ىف خسارلا م دقتلاو رهالا

 ىتاطعأ دق هللا نإ لاق ولو « ةرفانملا ىلا اَعَد الو «كلذ ىف

 ل لال ينم اهعّرنو ءايثدلا

 َضرعأو « هلكك لذ نع مقص نكلو «رجافلاو ربل امل ايندلا

 نإ : هلوق وهو « دوصقللا هنم مهفي ال 28 مالك ىو هع

 ل ل مكحف هللا ىلا اماحت هابآو كانأ

 : تايمرالا نا ةتنردتنزو.«هعمصخ تكميل مالكا

 قواتبام عفط ىو 4 ليل اهاه دس 0

 بيطلا وأ هلاق ام موظنملا 5 جاردتسالا
 هن ىنتملا

 نم ةنانم لع هب ركبلا راياللا نضر اهي نك ل1

 ريطتق اعلا ةنمل مسرا ا اها نبق ران

 بيطلا بأ هحدتماف اهذخأي ال هنإ اولاقو « كلذ سانلا

 جردتسيو « ةميللا طوقس نع اهنف رذتعي ةيمال ةديصق
 ا

 ؛ هرطاخ ابرق ءيوحملاو ةلازرالا هرديص قب كلذ

 (زاوظلاو م



 د ا

 ىلب 2001 تاكا عونلا اذه ىف هل 5 ةفيطللا

 ةنابإ ىلع اصيرح ناكف « هيلع مهجورخو ةلبقلا لهأ بر
 اللا - ةسيسللا اود الات ا ةحيملا حاضبإو « ةجملا

 0 وللا ريمأ ُر د هللو « ةرذعملل امطقو«ةجحلل اعالب إ « ةقبقرلا

 ءرلاعلاو نكسلا ا قحلل الاوت تاك دقتف

 0 ةمول هف كد نيدللو هل حصانلاو

 ( عبارل لالا

 تعفو هنأ 1 ) 0 ىف ءاغلبلا نع درا

 0 نب م نيب و « هيلع هنلإ تارا نك ل نيب

 لاق ةيواعم نأ كلذو « ديزي هدلو 0 00 نايفس

 ل ا ير نوما نأ: لاو نسا
 ول ىناف ديزي يح أو « بلك نم ةأرما نم ٌريخ هللا لوسر
 ا كلا انوا يحمر اما ةظوفلا هز« كلقمادب ”تيطعأ

 رظانلا رظنيلف « كيبأ ٌُ ل مكَحف هلا ىلا ماحب ا

 سيلتو قملا نع ةغوارملا نم ةبواعم مالك هيلع لمتشا ام

 ل رسحو جاردتسالا فيطلب عماسلا ىلع كلذ 1
 مظع ىلا رظناف « ةحاصفلاو ةغالبلا نم هيف ام عم لامجإالا



 ب عهود

 مسوأ ناك ةاخد نا لبق نم 00 م نإو

 5 ايشيع) دقو 23 امرارقإ ريغل هنم 0 نم اًّكيلع

 لهأ نم امكتعو ىنع فلخحت نم امكتيي و ىنيبف « نامع 'تلتق
 اأ اعجزافع لمتحا اعارت عيئيرسإ لك هل دا
 0 | مظعأ نآلا ْنإف انكيأر نع ناخيشلا
 انآ دم طاش اا لا « مالسلاو رانلاو راعلا عمتج
 2 رتشألاب هلّرع نيح هيلع هالجوت هنلب اذار 0

 كلذ لمفأ ىاو كلم لا كيلا حب رسل نم كاد

 أه تلعزتا ولو كلل قنا دايكزا الو ءا تملا كلل 0

 ا كيلع 0 وهاام كتله كناطاس نم كدب تحل

 رع هو ”تنك ىذالا لحزا ل ةلأألو للا 2

 ادد ا ناوادا لغو امص ناو

 هنع نحو ) هياعإ ا ) هان لكتسا دفلك م هلإ هجحرف

 هل بايثلا فعاضو « 0 20000 ا

 نم برأ رمشو « كتريصل ىلإ ني كاوذتعل رحصاف

 ا ةناعتسالا رثك أو « كبر 0 عاداو ء كبر ق

 اذهف « مالسلاو كب لزني ام ىلع كنميو كيعأ ام كل

 تاجاردتساالا يف نينمؤملا ريمأ مالك نم ما



 3 ل0

 نم دفَو ىف ىلا لبقأو « كلبق 0 علاتف « ل 8

 إذ دس اما : جاردتسالاب هبطاخ لاقو « مالو كباسا

 بأ نهزومل «كب 000 عاتسالاو « كباوج ىف هدرا ىلع

 ا وما ]راحت ذإ كنإو « ىتس سارف د ىلطذخو

 ”مئاقل 1 01 ملا هبذكت ؛ مئانلا م 9

 ريغ « هب ةتسلو « هيلع مأ ىآ 0 هم

 در مسالا نسق الزل ذإإ هكا لةيعك الأ
 نأ ا 20 0 0 عرفت عراوق كيلا

 هدا كررت نسحأ عجارت نأ ف كلب اند ناطبملا

 ةفطالملاب ريب زلاو ةحلط بطاخي لاقو ؛ مالسلاو كحيصن لاقل

 سانلا دار قى ا مّدماَع دَقف لعل ام ا

 1 كنار رتب يع مسالا لوا اقوذارأ "3
 00 ماع تلاع ناطللتل ىقئاطتا ل ةماعلا نو + ىحلابو

 ابوثو اعجراف « نيعئاط ىتاهتءياب اشك نإ « رضاح ضرع

 كل له نقف نراك" قانا مكونا كلباقم ا

 « ةيصعملا مرارسِإو « ةعاطلا اكراهظإب « ليبسلا امكيلع

 مياتكلاو ةيقتلا يوحنا ل ا ىرمتعاو



 موس

 انو وانا ناطيشلا نم كردح كا ا كلب كات نأ معاو

 بطاخي كلذ نمو « مالسلاو رانلا نم كبرقب للأكل علا

 ل 7 لكل ام 21 مدا يسال هواش

 0 أ ميأ ملي اهلهأ انف ىلجاو ءاهدس انانلإ ل7
 0 ايف علا الو افعل اناا انسلو لمع

 لفن: نأ كداكاو كب هلا كلتا درا . كسبنا اهيف

 1 ايندلا ساط ىلع تودفف تع الا ع هي ة

 ل 5 :ةاطفءاوارنلا

 , كدعاق يسر عسعاب قش تبلارءماشلا ظ

 نإ كر طلو كذاك نطل .عزانو « كسفن ىف هلل قتئاف

 كيصب نأ رذحاوءكف راو اش طن
 ىلوأ ىنإف «ريادلا مطفتو « لصالا سك .ةعراق لجاعب هللا

 رادق الا 'ماوج كابإإو ىتتعمجج نأل « ٍةرجاف ريغ ةيلأ هللا كل

 رك الار لع اطو مك يحج طلن ا لازاد

 ( كيف ىراذعإ تماع دقف ءادعب اّمأ هل ابطاخ ًاضيأ لاقو

 «هل عفدم الو « هين ديال اما ناك ىحأ © مكنع ئتاَرْغِإو

 5 ربدأ نم ةااانفو . ريثك مالكلاو « ”ليوط ثيدحلاو



0 

 ( علاقلا لاثلل#)

 هيلع هل ناك دلو «ههجو هللا هك نمؤللا زينا مالك نم

 قّرفو « ةيواحمم عم ةصاخ ةقئارلا تاجاردتنسالا . نم ؛مالدلا

 مثريغلو « هيبقع ىلع مالسوالا نع صن نم ثريغو جراوخلا

 0012 ىلع ان هللا تانانعلا نم 'هءاحصأ نم

 ا طع ا ا ومنا تاس حضوبو

 ” كدا .ناطيشلا تءداعو كش ف ةيوامسإي هلا قتاف

 5 016 كيم ةيررف ةرخالاوةكنع ةعطقتتم ايتذللا نإ

 0 د نم هيف كن أ ام :سيالع كنغ فشكلا اذإ

 5 ايبا ل د6و ءا جاف كنعد ا 7

 كا الامزع فقاو كفقي 0 وءابتمط أف كل ا

 رعشو «فاسملا ةهأ 0 ٍء الا اذه نع قاف « جلمهنم

 0000: كاس قم ةارقلا ن كم "لكل لرل

 عنضوملا اذه ريغىف مالسلا هيلع هلو ةفطالم ' ناسحو ةجاردتسا

 سابعن هلا نا هلا ام كلذ نمو «ةميظع 0 هيف "مالك

 كهِحَوب سانا مس : ةرصبلا ىلع هايإ هفالختسا دنع

 ناطتخلا 00 هنإف بضغلاو كانا و :كملحو كسلحت .



000 

 لا لاو 0 جاردتسالا نم باتكلا

 رارقإالا ايسكو ءاهر انتا لع كولقلا سنو فلا طبشلاو

 نم ميحرلا نمحرلا هللا مس هباتك ىف لاق ولو « اهراكتإ دعب

 ىحاملاو ؛ نارم ن. ىسوم ةعلرتشل خسانلا هلل: كمل 1

 وفلاح ناذلا دوبلا رفعنا للا ءابتالعألا ماظل

 اوناخو . هللا دنع نم ءاج امب اوناذكو ةاروتلا ماكحأ اولدبو

 كس ىنذلا هللا مكدشنأ « اليلق ينال اورتشاو للا ٠

 ؛ةنكسسملاو ةلّدلا مكيلع نر مكب كونو

 ثيح « ناوملا دعاقم ةدعقأو « ةيْزلا مازتلاب ركتاهأو

 6 اق هيفا الا عرق انو كلا أ قوت مدل

 راصلو «اجاردتسا نكي مو « اريفنت ناكل « ؟ءانب | لوفرعل
 ا

 دل كف 3 ًاجاححو 0 0 7-00 نأ ل “أ )م 3

 ندسحو ةفطالملا نم ناكت ملسو هيلع هللا ىلص هلا ل لودسر ناك

 زباب م ممريغو ةكم لهأ ن . اب ةرحمم ا 2 جاجملا

 فى دوملاب ةرحمهلا دعلا ةفطالملا نم 4م ناك أم 3 لئابقلا

 - نم ّىح 9 هنيب نع كله نم تاه ا نضل 1 و ةظ

 هيتن ٠ع
 ان أ هيك



 د مهض اد

 مهرطاولخ أرب رقتو مهنع ةشحولل ةلازإ كلذ لمف اغإو

 مهيبنل ابحاص هنوكب هنع اهرافأ نع مىيولقل ًاسانيإو
 انك ا كا ل لال ان دضمو هلاخأو
 . ةفيطللا ةرواحلاب هقدصت ىلا 000 ةفطالملا ةهح لع

 0000700 لق تالف الان امأو ء,ةسنؤلا تاباطلخاو

 نيصتخم اوراص ثيح ؛ مماكمل ًاعفرو م ًاقرشت « ةاروتلا

 1, د تلا اماو , قلطلا راس 0011 11 لالا تاك

 هنوك نم هراكنإ ىلا 000 نودحا هل اع مهملع ميتحا

 « ىتزجعم ىف اورظنا مل لّش لو « ةاروتلا ىف ممدنع 523

 ةمصانمو مهم اقر « هتوفرعل اع ةتقرعم ىلا 00 كلو

 ةاروتلا ىف هفصو الت هنإ مث « كلذ نم هيلع مم ال ًاريرقتو

 اف 85 ّ 0 < كبووو ”ةلويل لع ردسي اوتعذمل

 ع كلذ : يرسل ل 02 ال0 هلام تصور اهظيضوب رك دادوؤوأ

 َ ريك ذت «ةدشانما رْكَذ هنالف اسماخ امو اييرشتو محل اسانيإ

 ةنلا انوانر ب مارك رب . ةفدارتملا معنلاو « ةميظعلا ءال الاب مل

 0 اي أمف ممل عرمش امو ةاروتلا لازإ ب مهيلع

 ازال رحبلا هنا الز و ةعيلسلاو ! مما

 اذه هيلع لمتشا ام ىلا رظناف « كلذب مودع نم ماجنأو هيف



 ممو اس

 ف 'مهاميس ناو رو هل 0 1 نوذتني د هر

 ف م ةاروتلا ىف مم كلذ دولا 5و 01 31 1ع 0

 0 ا طاقسأف هةر 0 4 ليما نعل
 نذلا هلا دعو َرافكلا ' 7 ظييل م عاّرّرلا ١ رجع ا
 507 ايظع 0 رم م تامل 0 ارد

 معطأ ىذلاب مدشنأو ؛ 0 اع مدت ءلأو « هللاب هد
 ىذلاب عكدشناو 0 نا ظ 0 ف ء؟لبت 0

 الإ « هلمعو تاوعرف نم ماحأ ىتح ماا 1
 ا 00 لد له انما

 دق مكيلع ه 0 كلذ 0 ا م

 0 6 هد لاو هللا ىلا م 2 ىلا نم 0

 37 3 كيلا ياك 5 نهيق ل "اطال
 ل  ناغضلاو داقح الل لف ا عا ندسحو

 هيالف ا 3 )َ 5 نم كلذو 4 كالا 6 ماخسلا ةلازإ

 « نوراه 100 1 ىسوم بحاص هل وهب هءاتكال

 هللا ىبص يبنلا وه ٠ هنأ دارملا نا رهاظلاو . رسف مشانك 07
 هل ا مهيبنل احلا قالا هلوق أنه ىلع 7 * 2 هيلع

 (زارطلار 0



 بح ولا د

 6-5 ان كح ماش هين أو الئ ا يود ) هلوشأ كمبلا

 نذلا "نا ) هلو مانص الا دان هحاحح ىلإو « تامازإٍ الاب

 ان 1 0

 0 د ىلا 0 0 2 هدول 0 0

 ةعلدب رارسأ ىلع هيف انهبنو ةقئار ةلثمأ هيف انك ذل
 ( ىاكلا لاثلا |

 عم هيلع هلل 0ك كلل لو دل ل لا نب

 1 11 ل1 ترو مايصالاو ناتوالا ةدع نفزاقكلا

 نيلو جاردتسالا نسح ىف هيومان رح

 ىف نائمرالاو « نيدلا ىلا . مهئاعد: ىف .كلاهتلاو «٠ 00 رمل

 ا هلو رداد رص ال يك 2 رقع هلا ذايقنالا
 3 : قحسإ نبا نع هن ريس ىف ماشه نا هاك اه كلذ ر نق

 هللا ميس : لاقف دوهيلا راسا ل1 ىك هيلع سام ليلا

 « هيخاو ىسوم بحاص هللا لوسر دم ليرم ميحرلا نمجحرا

 ١ <01 لافدف هل ا ءاا ل دلاو

 اور د 0 كلذ نودجتل ا دكر لها

 مارت مهني هاَمحُد راقكلا ىلع ِءاَدشأ هعم نذلاو هللا



 ا 0 -

 كناذعلا نات من 2 وخلا نست ت1 سنا
 ين لنا دونم ةياذع كام لرد لا رد دل

 انانع قحتبست نازرفكلا لع كيه نإ تانمؤ اني لذ

 ديح نم ةحضن رك ردكسة الق افا امر 0
 هل افاطعتساو ةّوب الا ونحب هيلا السوت ءةودأالا ركذب متاصنلا

 ىعدأو « دايقتالا ىلا عرسأ كلذ نوكيل ةّيمحرلا قفر
 همالك عمس اماف « دانعلاو دوحملا نم هيلع وه ام ةقرافم ىلا

 ةقالخو نفك ةطاطق هيلع لت 4 ةلاءاح ال

 لاق م ّىَب اب لقب ملو همسأب هادانف « دانعلا ظاغو « لهجلا

 رع ل زار دحام 0 رعإ ء تبأ اي « ميهاربإ

 ان ”غارأ) هلوقب ادترلاربخ مدق 00

 نم توكي نأ نع بجعتلا ىف ةفلابملا ىف ايدامتو راكن رالاب
 ىف توافتلا نم نيباطألا نبب ام رظناف ءاذه لثم ميهاربا

 اف (ءايبنالا دةللف )أ ؛ جاردتسالا نسحو ةمحرلاو ةقرلا

 قيل رقلا ىفو « مهلئاعث ّقرأو « مهقئالخ مصسسَأ
 دانت يع ركللا فضا يتتطدلا] جاجملا نشا نمل

 ىعن ىلاعت هللا ناف « مانصالاو ناثو الا ىدامعو « ىورخ لا

 ىركتمل هجاجح ىلا رظناف « مهيلع لجسو « مهلاعف مهيلع



 د يزل اح

 ىلع عالطالاب ه ال فيما الو ءاهيلا يطدبا وع اع لملك

 ! لو هنككلو ١ قئافلا "1 !ا' صاصتخالاو « قئاقملا 0

 ىلع ةلال دلا رع وه كلذو « هنم «ضعبو معلا ن م 'فئاطل ىعم

 هل لاقو « هيف تنأأ امم كح قا هه ادطا قينرط كولس
0-2 

 كلا ةطرو نم كيحنأ لقبر مو ءأب 0 كدْهأ

 00004 002 لاو اب دان مد رطل ءاع نم كديتأو

 هن الف اثلاث 00 2 1

 000 0 يلا | كاس لع دايو هيلع ناك اغيب
 ا تتر يالا رع مدا كلي الو كل اودع ناكو كبر

 ا دكا كال او طراولا هده ىف كطروو « لئابخلا

 ىف ىلاعت هلل تاطيشلا ةيصعم رك ذ يهاربإ 'صخ انو

 كا مدال هتوادع ركذب لو « 0020. ال تلاع

 وهام هل رك ذف هتحيصن ىف هناعمإ لجأ نم الا كاذ امو

 01 ا ام رو كلذ نع هل يذم "لصألا
 حرصي مل هنإ مث ء ئدتمرسلا باذعلاب ةبقاعلا ءوُس نم هفوخ

 ءةوبألا ةمرطل اماظعإو هل ًارابك هل باذعلا ةساممب هل

 ىلإ ر هل لاقت هل ايدات كلذ ىف كليشلاب نمشي اع نت ةنكلو



 0 ل

 0 000 00 9 بوأاقلا 1 3

 فكما نم هيف روسو 06 07 لا هيأ ةاده

 ةفطاللملا نسح نم 6 00 32 لع 0 )َ 2

 ىلاعلا بدأالاو « اجلا ةمصَمْملا ىف قفرلاو جاردتسالاو

 لع هلز تعابلا ىلط اذني هلا كازو دا ندا
 ) اناحفإو هعطق ىلا كلدب لضوتبلا مانيصألاو 0 ةدامع

 الو مسل ال نم نأب هيلا ضرع ناب هعم سياكَن هنإ مث

 نأو ء ةدابعلاب اقيقح نوكي ال ءايشألا نم اثيش ل الا
 7-51 باقتعلاو ةيانإللا لع رد 5 38 نح نأ

 ءايبنالا رباسو ةكتالملا نم « لضفتلاو ماعنإلاو ءاطعلا نم

 نم ”لقع 8 ةدايعلا 0 ا هنإف قلخلا ةلجج نم

 رصبلاو عمسلاو 3 ا 0 َّق 0 هذه نم 0 3 هديع

 اب ةانح الو امل كار ل ىلا راتخالاو تاداجا هل
 هةهح لع ةهنهح نم ةبادهلا سامتلا 1 هأعد كد 2 0 3

 هاب أ طا رف « عضاوتلا بناج كوانسو هل قلل هل



 ل مك د

 ناعذإإو ء ضْرَفلا ةهج ىلع هلوقب اب عوطقم ريغ هنأ ىلع كلذب

 هل ا ريغ 0 00 1 ةدارإال ريدقتلا ىلع مدحلل

 . ةب الا رخآ ىف ىلاعت لوقف (سماخ امأو « ميظعتلا نم قحتسي ام

 لع + ىأ اعإ كانا ربع وه نم ىده ال هللا 3

 اا 1 رد نأ هنا فاضنإالاو فطاتا

 ناكولف الإ 3 ًاردقتو 0 باوصلا قيرط نع مرافت نع

 00 سال السك الو ءدردلا لا هللا هاده امل نادك اقرسم

 ىلا هئاندإو هبيرقتو مدخلا جاردتسالا نم مالكلا اذه

 نم نال دقو « 007 اللا نم د لع نحال م 1

 0 ىلاعل هلوق اذه نمو ) هدحح لا "ا م فئاطللا

 00 ل هباطخ ىف هيلع هللا تاولص ميهارإ 0

 ا لاق 0 انين 0 00 هل[ ف

 5 كد 9 الو ربا 0 عمستإ ال 6 م 0

 دا 0 1 0 ملعلا نم ىف قىءاح دق 0 5 ا

 نك ناطشلا د ناظطفلا نعت 0 5 أب ان 0

 رم ادع كس 0 ”ناَحأ نإ ثب 1 ١ 2 نمحرلل

 فاطم الا ٠ الك اذهف (اًيلَو ناطيشلل نوكتف نمحألا



 - مس

 تارا ؟ءاج دق الن الف اناث فاول لاعل ها

 مدعي 10 زف ولت لا اذه هكا

 دعل ذخأ م « هلبقي الو لقعلا هل مسي ال امم اذه «هلتق لع

 واخ سيل : لاقف ميسقتلا ةهح لع مولع جاحتحالا ىف كلذ

 متلأو « هيلع دوعي هيذك "مق ابذاك قوكع نأ نإ هلع
 نإ مدعي ىذلا ضعب 5ص اقداص كي نإو « هنع نوضلاخ

 نسحو ةفطالملا نم مالكلا اذه قايسم ىفو « هلتقل متصرعن
 نم هنايبو « ةباغ لك ىلع هرب ام فاصنإالا لاكو بدالا

 ةهج ىلع ذاك هنوكب مالكلا ردص هن الف الَوأ اَمأ : هجوأ
 هل ءاعدو ةرباكملا ةَوحَن نع مصخلا ةةلازنتساو ةئلل ا

 ةلالد ًاقداص هنوك ىلع همّدقو « قحلل دايقنالاو ناعذرالا ىلا

 هقدص ضرةهيالق اناثاماو ءكلذ لع ةلالس ا ١

 مدخلا 0 هقدصلا تل هنوك عم ريدقتلا ةهج ىلع

 ةذايز لوسرلا ضال اضهو كلذ نم, ةعطا 1 0 |

 مكبصي هلوقب هقدر هناق كلا“ امو هيف ةغلاممو فاصنالا ىف

 ب موبصل هنأ يملا ل نإو « مدعي يذلا نعطل

 هنإف اعلار اًمأو ءاضيا ةفطالملا لجأ نم «ةلاال هب مجدي

 :لديل ,ابف كوكتيل ام دلل ةطوسلرلم انهو ينل ايزو



 كح ار

 لاتحم « ةقيشرلا ةرابعلاو قيقرلا لوقلاب هل هتدعاسمو هنم

 ءامثالاو ء تامازلإلا عاونأب - تال ل للا دنع هةيمخت ع

 1 0 لآ عرش ةنروكي ء تاماقنإلا : نونغب يلا

 [0007 21 ىلا صانتتا ىف فطلت نكو.ء اهلع .لخلاو

 . نم هدصق ام ىلا را ا يح ردا
 00000 دار اذإ هيو ام !دكبف ةدايلطصالا

 006 أو لوقلا فلل داون | لاحم هب رع دلطالا
 هللا ةنوعع ةلثمأ هل يرعتلو؛ كس لاب مالكلا نم

 لا

 ) لوألا لاثملا /

 نوعرف لا نم نموم ”لجر َلاقو ) ىلاعت هللا باتك نم

 )1 دادي قا ىو لوش , نذ الدبر ايقؤلتتت اذناعإإ تكي

 كي. "نإو هيك يلعف بذاك تلي نإف 'مكيَر نم تاننيلاب
 0 يدار ال للا نإ ” دنت :ىفلا ”ضفدب مكتب ةدابع
 «مالكلا اذه ذخأم نسح ىلا رظناف (ْباذك يرق
 راكن الاب مالكلا رّدصف « ةفطالملا ىف لوزألا نم ةنمجكت انهو

 ع

 "اك هداذا وأ نأ ا رترسالا عاطلابقتماو :هلتق ىف ا



 د و

 اضن 0 ا هو ىَدو ال ةنم نيل نإ

 ىلع لفك ام نيئاعأ 2
 ؛ هيي نم طلعو « هتقر هوي ام لزغلا ىف هذاريإف « ناسلل

 لعل ١ر6 نك ءاشدلا ا ندحتسإ امباو

 ًاضيأ لطخألا ىلع بيع دقو « 0 0 ءدتامللا
 لال لولو د ىلا ف نمثل" نك افا وذ هلم

 فج ام هانركذ أع تفرع دقف راعشألا 5 4 نبت

 اهنم كلذ ىف هبْدحَت بجي امو علطملاو تاحاتتفالا قا

 *« ثلاثلا لصفلا »

 ( تاحاردتسالا 01

 ذك ل ةردللا : موق نم نال ) هيلا

 نم هتاق امل داقتيو كيلا هيعادتست حى ا ةحرد هتلز' اذا

 0 ل هللا لاق « كلذ
 لاممإالاو ةمعنلاو ةحصلا ءاطعاب وه امنا مهل جاردتسالاف
 ىلع قلطي امنإ 'بقللا اذهو « « قوسفلاو رفكلا ىف اودادزبل
 0 ا 2 وهو « مالكلا ب لا
 ا ىلا ناعذإالاب هيلع لايتحالاو هل فطأتلاو بطاخملا

 (زارطلاز سا حتا ع



0 

 س08

 0 كا
 1 الخ « هبئارغو هرغش نما نم ىه ةديصقلا هذهو

 نبا نيمالا اهم احدتمم اه هأشنأ « علطلاو حاتتالا هدول

 ك0 اي تك امتاهروتذو رابدلا ةيفعتو « نوره

 اال نر حبقو ةريطلا ن :رم هيف امل « ه١ كولملاو

 بهذأت ءًاحدم اما :دسناو ىرتحلا هلال علا

 ا اب حاتتفالا اذه ملطمو « ءىّنلا حاتتفالا اذهب ابحر
 لناخل نوت نا نم 0

 ل يس نوط هلم داق

 حيبق نمو « عامسألا هنع وبنتو هب رّيطَسي اذه لثف
 ةمرلا وذ هلاق ام هعينشو حاتتفالا

 م الا ا ع ةلانام
 ء حدملل 0 هحبش ءافخ ال هلاحت اذه اف

 ىلا ةيديحق :ناورع نءكامملا 1 ل دشنأ و

 0000001 وأ كم ارحارف نيطقلا فخ ) اكلم

 025 لاق ةلرلاو د هادف كتم . لب ٠ كلا ةلبع

 ىرتحبلا هلاق ام هحيبق نمو ( اوركب وأ مويلا اوحارف



 35 فا

 بارا ريح نزف ع ىزامتلاو ياهلا كا ف كرتلا ذك8)

 تارا نم اهسواطمو اهدوصمتل اننا يا نر

 ء ةئيسلا تاحاتتفالاو علاطملا ةلثمأ ىلا مجرثأو 2 الع

 بمنعأو ناديملاب هريطق كنب نم غرقالل مصتعلا نأ 0-0

 ىأز اف مهنيز ىف اوجرخ نأ راو هيف ه.اعصاو هلهأ ممج هب

 قحسإ نبا ميهاربا هنذأتساو مويلا كلذ نم نسحأ ”سانلا

 اهف هدا 1 وق هديل هل نذأت داشنؤلا قنا

 هيفوه ام مثالي ال حيبق حاتتفاب اهحتتفا هنأ الخ ةداجإالا لك

 لاق الا نابطلا ةضعت هاد

 كلبا ىنلاام ئرمش تينا“ "فاك البا كر 17

 ميهاربإ ةلفغ نم اوبجيو مصتعملا هب ريطتو 4 0 ءاغتف

 اوماقاف « كولمال هتطلاخم لوطو هماعو هنف رعم عم كلذ لثم نع

 برخو « ساجلا كلذ ىلا نانثا مهنم داع اف اوفرصناو ماي

 ىهلسلا تسبب. ماقملا اذه قلخأ ناكامو ء كلذ دعن رصقلا

 ةحن هيلع ست )اهاطم حذلا لاق 1 4 ا

 , نيملطملا نيب كو « نيحاتتفالا نيذه نيب ام رظناف ( مالسو
 نماون رب[ هلاظ امك



 اسس ااا د

 ( ىباثلا فرطلا )

 ( ةحبفقتسملا تاحاتتفالا ركذ ىف )

 0 الا ف الو للاعت ةلا'تاتك ف سيل هنأ رعا

 ةهركتسملا تاحاتتفالا نم *ىث نينمؤملا ريمأ مالك ىف الو

 ةغالبلا ىف لح مفرأب "ا دل ل5 او 614 در رق

 نكنو ءاغلبلا مالك ىف كلذ درو اعإو « اهبتارم العأ ىف اهغولب و

 ناك ّنأو نارقلا م 0 ناكو هنم هركشسا هيو

 "1001 تا الا رد ركل ادق هنكلل ةلائبإك قف يحشسم

 ىلاعت هلوقب حتفتسي نك اذهو « حارف ألا ضورع دنع توملاب
 حارفالا نمش ضو ماك دنع ( توملا ةقئاذ سفن 58

 ديالا ف ابلغ ص موب ) هل ةراجم مودق ىف حتفتسي 1

 07 511 تايآلا قم كلذ يغ ىلا هءالا ( اع ىوكلق

 هنإذ ىرجلا اذه ىرج اف « ديدشلا ديعولا عوقوو باذعلا

 لؤافتلا حبق نم هيف امل« لاوحالا هذه ىف هلوالت هركتسم

 ةلادلا ”تايالا حا د1 ىف ركذي, اهناو , هُركَذ حلصي الف

 ( ناوضرو هنم ةمحرب مهد ١ مرشمب ) ىلاعل هلوقكرورسلا ىلع

 ء مرورسو ةئملا لهأ يمن ىلع ةلادل تالا نم كلذ ريغ ىلا



 -- ا 7

 ةف لاف ءان زاه ىلوو كلذ قطي مل هن. قتلا املذ ءاحافك

 'هاذب ىغولا ىبقع ىلع نيملا ىقع

 مقلا كمادقإ ىف كيري اذام

 هدعاو تلا اهلل سا ل

 أف مصتعملا حدعب ماع ات وأ هلاق ام كلذ نمو

 1 ”ىفوتتسلاو ا ملا

 راذح نيرعلا 3537 0 راد

 ايلطم « اهمئاجحو هدئاصق فئاطل نم ةديصقلا هذهو

 . ىهرخخا كب هرفظو هيلع هناجال نم ابي زك ةاماكلا

 أممف لاق هل ةديصق علطم ا ىملسلا هلأق و كلذ نمو

 ”ءالسو ع هيلع 1

 ماي الا اهلاج هيلع تّملخ

 دابا 5! لاقف 2 ءارعشلا اا رك مهضعل لثسو

 قايطع اهون ءطاولا لع كاس اكسل ملطملاو ءادتبالا

 ةئسملا تاحاتتفالا ىف هركذ اندرآ:ام اذبف“ع ةغالبلاو ةحاصفلا



 ا ا

 نوره مالعإ ىلع ا ا ف كت اةيدلا روت ضن

 ءارعشلل دلاخ نب يحن لذبو تان ودمى هته لحال

 مراكف «هنالعإ ااا ار نا لع ةسفتلا لاومالا

 00 01 ع م ًارعاش ل كلذ لثع هئاقل نم ننشأ

 0 دولا اهدشنأو ة ةديصق مظنف اقل م دمع انأ

 اهمف لاق « ىنعملا اذهلل

 1 0 لأ ىلا 0

 0 راوبلا 00

 هن إف ناموا 9 رش

 زيك هلالا هب كان م

 3 يروم 0

 وشم لها مامرالا كنع
 تلقم َكنأتر 0000

 و ا هك كم

 هازغ مث « لمف دقوأ كان ديشلا ل ل

 هلاق ام هبيحتو حاتتفالا ببر رغ نمو « هتليدم حتفو هل

 هيلي مسقأ لا نبا ناك دقو ةلودلا فيس يف ىتنتملا



0 

 ةعئمال حامرالا بسس ىف رعلاو
 فبشلا ةعيدلا قآل ناسخلا ني

 امو موجنلا 3 أم تا

 ٍبِذَكن مو اهبف فرخ نم هوعاَص
 فت

 طمعا كساد ساعت
 ا ل ملطملا اذهف

 حدع ةديصق ىف ىنتملا بيطلا وأ هلاق ام كلذ نمو هنافرظتسم

 ”ةشحو ةلودلا تيسهديس نيو ةنبا ترس ناتو ان

 كلذ ىف لاقف

 ىداعألا هتبتشا ام ”حلصلا مسح
 دامطا > ا

 هن 1 اهردانو تاحاتتفالا ميدب نم هلك اش امو اذبف

 00 أم ادنخ و لهو 3 نم بواطملا ضرغلا ةدافإ نم

 نوره كلا د ربما سابعلا وبا هاكح ام ةنسملا علاطملا يف

 لذبو هل مضخم اينارصن ناكو مورلا كلم روث نع دبع را

 , لا طققسو « ةقرلا ةنيدع رقتسا نوره داع اماف « ةيزجلا



 د5 يع

 قلعت, امف ةصاخ « هلاثم لع و ذحم نأ غيلب 00

 كك دوصقملل ةعالم تاحاتفا ا 0 ديحوتلا ىف تطك اب

 هللا

 ( ملارلا لاثلا)

 ف لي د ولاو مكلف ىف ءاغلبلا مالك نم درو أم

 مدا اهب حدتما ىتلا هتديصق ىف مام وبأ هلاق ام حاتتفالا

 ان اومتز ميجنتلا ' لهنا ناك دقو ؛ةيرومع ةئادأ هجتف دنع

 قح كلذ ىف نمانلا ضافأو « تقولا كلذ .ىق هلع حقت هال

 َّ 6 هملع تحتق اماف عقلا نب يوه هاروتلا عاش

 , ىولاق امف مك بذكس ىنعملا اذه ىلع ةديصقلا ملطم ماع وأ

 ريطتلا نع هئارعإو سابلا ةدش ىف مهتعملل احدامو

 ا لاقف موجنلاب
 فكل نم ءانأ ا "كسلا

 كرعللاو دجلا 0 ل هد ف

 0 اهلا ا عاكصلا شيب 8

 بي رلاو كمل :الج كينوتم

 كلذ ىئهولاقام هريع ال 4 موجنلا لها 20 لاقو



- 

 ف ةظق روثب اوحيصتساف ١ موقع تاذ ىف -

 هلا مايا تنور نب قد ارا را ١ عامسألا

 نم « بولاقلا اول َّق ةلد الا ةلزنع « هماقم رم

 ذيخأ نمو احلا هورشلو هش رطإوبلا اوديح كي

 : ملام موو فحل ا رطل هيلا اوس 0
 تايمشلا كلت ةلداز تايلظلا كانت حبب أصم كلذك اوناكو

 ناسنإالا ع )ناش هرمز ديس -

 مطقأو ؛ ة هي ٍلوثسم ضحذإ (ميركلا كيوب َك 0

 نادالا امل ءاهيتر هاج َرأ 0 ةرذعم ٌرئفم

 هك كلتا اوم كاع اميتاب 0

 هاه مو نيو لل كل
 ىلا لمأتملا اهيأ رظناف «كريغ نم حرت ام كيسفن نم "محا
 هذه ىناعع تاحانتفالا هذهو ءرجزلاو ظعولا ىف علاطملا هذه

 ىف دخأ الو ءاهارمم فلاح لو ايلصانما قط نق ا

 ققحتو « اهاَرْحَت قفاوبو « اهانعم مالي اع ىتأو « اهقيرط ريغ

 لوقتعلا شهدتو «هتحاصف مئارقلا ََُت ىذلا مالكلاب اها 0

 .هلاصخ لكى قافدفل نينآملاربمأ رددشؤ هال ل

 (زارطلا) قايل ل 0



 3 ففي

 'ههجو هللا مّرك نينمؤملا ريما مالك نم ( ثلاثلا لاثلا )

 « هظعاومو ؛ هبطخ ىف ةقيشرلا تاحاتتفالا نم مالسلا هيلع هلو

 هتوال دعب هركذ ام كلذ نف مالك لك ىلع قوش ام « هبتكو
 0 ا الر ىابنلا نإك ( ئاكتا ار

 000 111 راك 10 ىبو نشا رق" نع فام دبع
 لاقف «فانم دبعونب مهرْتَكَف ؛ ا م مام

 0 ودا د مالا

 لع ىحل اند ة ل لا ت6 موس 3 مهرثكف تاس

 « هَدَمْنَأ ام ًامارءاي : كلذ ىنعم ىف مالسلا هيلع لاقق كلذ

 1 مهنم اًولخَتسا دقل « هعظفأ ام ًارطخو « هلفغأ ام 1 ؛
 « نورخف مهاب عراصع ديسلا ناكم نم مموشواتتو « ِر 0

 هيام ءحاتتفالا اذه لمت 10 0 أ

 غلابلا راصتخالا عم « ةب الا دارا هتمئالم يشار عقل

 اال الإ اذ نم هليصفت ديزي ىذلا عيدبلا زاجيرالاو

 ا ا ار داق بكوب ام كلذ وو

 دلل ديككلا حيف ف حرب امو ( الل 1 دنع عيب الو

 مركَف ىف ُماَجاَت ”دابع تاَرتَقلا نامزأ ىفو . ةهرْبلا دعب



 د م

 هلل 5 بظإلا :نلل « ىلاغت هللا ةهحالو يخاف د

 هفدرأ مك « ساق 5 لك نيلي « ريسع لك لبسي هلجأ نم ىلاعت

 ميلجخلا 0 00 50 :رم هللاب ةدامتتسال ا

 انما هي و ل سوفنلا ءاعاذ لجأ 3

 نم ةدايسسسالا رمنتع ع اماوخلا' لك ف عا

 ل نث ءرشلا لأ ةفاذد 0 اماف ءتاكشلا

 نيت |1 فواطم لكل هاي د ءاعللا اديك لسة 007
 هداعلا 3 ع ةعالملا نم

 قال ةاعتلا ف م هللا لص هحاتتفا كلذ نمو

 نيي.دبملا ىف هتجرد مفرا مهللا : لاف كلج رس ةملس

 « نيملاعلا "برأي هلو انل رفغاو « نيرءاغلا نم هبقع ىف ةقلخاو

 هحتتفاف امف عقو ىتلا ةلاحلل حاتتفالا اذه ةيسائم ىلا رظناف

 0 كان ىف هل وعدللا هيلا رقت : ىذلا ميملا رك ذب

 011 ميملا ركذب هفدرأ مث «ةرخ هلا ىف ةجردلا

 نو عطا همخ مي للا ىف اشد نه هبقع لاح حالص نم ه هل

 نع رحم ىذلا 0 :ةالا 0 ىعادلا

 هل ناكو ةءوبتلا ثيداح الاب سن 1| نمو  غيلب لك هلثع نايتإالا

 ف ةعلاطم



 ال

 اهحاتتفاف « اهذبنو دوبعلا كات مّطَق نم هدارأ مل ةءاربل

 تاراغلا ْنشو ةنيابملا نم اهيف هّرك ذ ديرب ال 000

 فيسلا لّسو
 هادا ه1 ةيرفلا ةيسلا نلت رو ام( قاثلا لافللا»

 دال ل دس سلطج ناكن لاق هلع هللا ارطر مع نتا هاؤرر ام
 ف رورت هب ذوعتو « ةئيعتسلو « هدمحن هلل دجلا هلوق

 1 اك و هلا اللا قل : الت نق انانعأ: !كاكيننو
 نأو هل كيررش ال هدحو هللا الا هلإ ال نأ دبشأو « هل ىداه

 "ا اذا يراك تازكلا هدف“ «اهاوقبإو ةدليق اذن
 « ةيضق لصف وا ء دلما ساكت نه حئاوملا ن ف ل

 لادا هيمرامعا لاطفال راح 0

 نم بولطملل اعالم راص فيك سعأ لك حاتتفا ىف ملسو هيلع
 قاقحتساب رارقرالاو فيرعتلاب حتتفاف «ةيواطملا لاعف ألا عيمج
 هلا كور نود انفو نصتخت ال لاخ لك ىف هلل ذبجلا

 لوألا هج, ادلب ةلاعو ناماإلا- رتل ىف دحلا لب دحتب

 توبثلا ىلع لو ألاب "لديل « عراضملا لمفلاب ىتاثلاو « مسالاب
 بقع م م ترودو دكا ىلع ىناثلا, لدبو ا

 مر. لطف لك اهلل اهاتخب ناك ا. .ةنامتسالا نكذب



 ل مانو

 زازعرالاو ةبادحلاو حتتفلاو رصنلا نم هدكعو ام هبلق ىلع ةيلستو
 هيوضرم دل باكو ءادك وو دف ةئاابن الإ هما |

 نمو « هرب رش ىف 8 هيحأف 57 ىخضم دق 1

 37 را اي ءاسنلا ةروس حاتتفا ىف ىلاعت هلوق اذه

 امهنم ثّبو اهجؤز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مهنا

 ماكحألا 000 ا الاكو

 نم كلذ ريغو « ثاريملاو « قالطلا نم نبقح ىف ةعورشلا

 ىلع هيبنتو 'ةلالد هيف نوكي 'ام ةروسلا نص ماكحألا
 ف هركذ الل ج | ةرو وادتن فن ةركحكما# كل ا

 ةلَولَو نإ اءراوقتا نساتلا ا )لاقي ليسا

 كيلا نك. .ةنمرغ ناكل .هناالا( يطل الا

 ةعالب أع هر دص هبركشم ص ىعنلاو هيلع * جاحتحالاو

 نر للا او كا حاتتفاف كلذ وسلا

 لك نم: رك ذ فيرا امل "بسانم هيكل ,”يرخدلل فلل

 ء اعف اايتمض ىلا ديصاقلاو :ضاغ الا ا 0
 دارأ امل ىلاعت هللا نإف اذحلو « ىرت اك امل مالم : ا

 سان نيب و هنيب ناكو لاتقلا ىف لوسرلا َنذأَو فيسلا َربش
 رحذ , ةيوتلا . ة هرووس ا قالغإ دوبع برع ءلا ن



 2 ا

 مث « ةمعنلا ةلكتو « ةئملل اراهظا حتفلا ركّذب ةب الار دصف
 1 ان اخر ء هلاك ًاماظعإ ةرفغملا ر كحد هدرا

 هناك هقشما مظع ند 5 هسفنل ارب رقتو

 انا هناب اناذبِإإ « حتفلا ىلا ةرفثملاب ليلعتلا هجو من ؛ ةئحملا

 ا ا

 تراك كلذ لجألف  هدئادش ةدباكمو حتفلا ىف ةبانعلا ىلع
 1 ردكم هارت !نوكم يذلا ظعألا ال الل افي

 ىرشعزلا ( (مف) « هيلع اهزوجو عرشلا اهب حرص ىتلا راغصلا

 ا[ 1 هي لغ ادراوا نسما نا . ةاريسفت ف لاقنكتق
 0. هيلع هلا هنأ اا ل درا ع اة

 رصنلاو ةبادحملاو هيلع هتمعل ماعإو « هبونذ نارفغ

 هلطنلاف) ىلاعت هلوق ىف ىتلاكةبقاعلل ماللا نا لاق نم(امف)
 ١ رد كلذ ناكافاف ([ حَواَودع من رك

 « نايبلا مولع ىف مّدَقلا خوسُرو ةأطولا مدعو «نطملا قيم
 ٌمَرَج الف « ةراعتسالاو هيبشتلا قئاقحب ةطاحرالا نع مدْمنو
 اا و درلا املا كك را تالبو اتا هدهع اولوع
 عنو ءةَيْيَدلا نوم هعوجر دعب متتفلا لبق ناكاملا ةن آلا
 © نمل 0 ل اخت ةيلغ ىلا هلا اطيز | ياضنتلا ةاومع



 ديلا مهاب ١ ادع

 اذكجلو## كينابصتلاو قئاسرلو للطللا ىف هئازالا سعتسور
 ينساني اع اهرياذضتو اعوذ نوكي ىزاعتلاو قاهتلا لاح

 نوكي, ثيفع « ةلهو لوأ نم ًامولعم نوكيل ىنعملا كلذ
 ثيحو « نسملا حاتتفالا نموبف هانركذ ام ىلع ايراج”ملطمل
 ناذهف « حيبقلا نم 'دودعم :ئبق هسكع, لع (يرابل .نوكي

 اهبنم دحلاو'لكب ا قاست_اهن 5 د نافرط

 درؤتلو ةتلارلا .ثئاعاشتفالا نك ذى( لوالا فرطلا)

 ةعبرا ةلثمأ اهف
 ىلاعت هللا نأ كلذو ىلاعت هللا باتك نم (لوألا لاثملا)

 ةانلا ومن ناكو لسو 52 ,ىلص هلوسر ىلع حتتفلاب نذأ 5

 دمو .مالسرالا رون رهظ ام ةلاسرا طاس 0 ىجتنملاو

 ّه نا هلوسر ىلع ىلاغت هللا لزتخانايدألا ين لال

 ةياغلا .ةغولب و 2 ناميرالا: ةراشإ كرش هلق رطل اذ

 انإ) ) امف لاقف كلذ نم هىدب ىلع رهظأ امب هيلع هننم رك ذو

 كد نم مادقتام هللا كل َرِدَيل اندم احنه كَل انحتف

 نيف ًاطارص َكَيِدْبَيو كيلع هم 2 و ا
 عا ةنالا ةذه ىلا رناغ( اريَرْحاَ 5 مادخل

 هله وأ نم دوصقملاب اهحن رصن ديما, اةلاللا هلو اهم الم



 2 لا 7

 6و «ربانملا ءاطيتساو دلاقملا حاتفتساب هللا هصخ ىذلا ءاوللا

 د كادكك . سارق انعام ىف رقلا تاوطخ ع

 دالبلا ىف سيلو « سانلا بولق ىف مئالطلا لبق اصلا خال

 ةمعنلا مامت هللا ىلعو ءاب اق رسصحت الو « باب هلل ةئيشمب قلي ام

 « اهحرتقا ىتلا هتاحرتقم ىلا نينمؤملا ريمأ ةباجإو ءاهحتتفا ىتلا

 اناث نايك ديفف فاط الا. :ةاقلنأ قم. ردقلا] ةببوضتكتلو

 01 را وارق الع لمسلم ةيزمعلا/ تاءاعظالا

 ىلا ناود علاطيلف حدملا ىف ىرعشلا بانطإالا ىلع عالطالا

 ةلاطإ « تايفيسلاو تايروفاكلا ىف هيف دحي هناف ىنتملا بيطلا

 ىلأو مامت ىبأك نيواودلا نم هريغو ةريثك بانطإالا يف

 ىرتحبلا ةدابع

 *« ىناثلا لصفلا
 ( تاحاتتفالاو ئدابملا ف )

 0 ا ا كر زشتلا اذه نأ مع

 اا 1 ل ا

 دصقملا كلذل امئالم همالك حتتفم نوكي نأ مالكب هحرش داراو

 « اميمج رثثلاو مظنلا ىف هتاعارم حم هلاح اذه اق « هيلع الاد



 ب مكه د

 ةئفلاب انرصن دقو باتكلا ردص : هلوق وهو « هيف بانطإالاب

 مي رقلا نيملاو ىأللا دياب انزلقت او«ةريعكلا نقلا لع ةلياقلا
 ىنعأ دملاو ءهلصن دنعلال نيبإلا يبا هع نا ا

 ىسيع أوي جو «هلجرو هليَخ 'داَدْمإ 1 1و نعبللا نع

 3 ىعبسل 'مدق :هل ربل اه كابيلج راع رع ناهامز

 اقيم ندزسدلوطو لامادقلو دقي سل 1١

 ىلع دوسح ريغ وهو هنم اهماكم ىلع َريطلا 'ءابشلا تدسحو

 لع ىزح هام اللا ناك ىذا متاخخا وهو هعتاخ 2 « هناكم

 لاخ همتخي متتفلا تانك ردع نأ وجرب ناكو ؛هرطسأ شقت

 ليي هعترم .”ىقبلا كلذكو« ءردصم تنوذ هيلا
 ؛ ليلكب رضا دنع هنإف ىّضم 0 5 ل ةعرضلا

 لع لوصملا نارشبم ل 3 "اننا ند اقل يطل كفو

 هداك تع لل ىاربا 'متفلا اذهو « هساّرو كلما متاخ

 لع تناك لاك اسعلاو < هساسأ ىلع الاانا رشم

 مل ةعيبلا هتطعأو « املس هل تّراص اًبْرَح نينمؤملا ريمأ

 نالا ةاالع نيك أديلقت عياب نم سلو« هل

 نوفيطم « ربار ملا 27001 00 صعأ و "لا تحن نوفرصم

 (زارطلا) بانؤاتش مم جا



 5 ا

 و

 ريف هل ىو ال هنأ هلضف نمو «باع امكتلا دوب توبش هبو

 نتا اهيفو « هاوس ةبكاف نم ناجرملاو اللا جر الو « هاو
 ذإ هقرو مَآ 00 : 0 هب هللا 1-0 ىذلا

 تار 1 لا لوطب صو « هرتس ن كا

 قاَر هنأ 500500 رك ةوعت نم كاذك ليم نم اهب

 ال ادبش 0 0 ”انفط

 هنواب ىهّ ام ليخنلا تارمث نم أبمفو « الع لن تك
 01 1 لا رو هلك 5 دل لع هرظنم 5 ذب لعشلو ةلكشو

 :لاقيف م ني وددت لماع ل د ا تاوذ

 كلذ ريغ امفو هنود 0 نيذلا قلخا ذام وراه 1 اذه

 نم ال اهطاسوأ 0 00

 اهمحاص 3 مو « ادسح ىتوهنساف اهنلخد دقلو ءافارطأ

 كفا لا د ةلاج اذه اف: ( اذن ءذدع ديت نل ) هلوق لع

 ةدددج ةدئاف نع لت م هك ءفلالإ هل لاق

 0 د1 هلقاع كال الا ىةمئاززا ةلفمألا/ نمو

 ىلا نيسح نب رهاط باتك زاجيإال ةلباقملا ةهج ىلع اضيأأ
 لآ داو اير ناسلاخ نتا ليي ركتسم رم اب نومألا

 هل البام ريثالا نبا لاقف نومألملا ىلا هيف زجوأ _ذلا هءاتك



 - امتد دع

 لاق 3 كلة دع ةيالكلا 0-9 ) امو الع ةطاح ىلا ىفام

 هلاق 0 كاد نم 4 بانل آلا ف ءاجللا مالك نم درو أمف

 14 مل دف 5 1

 :ةيارغلا ةقليخ راع تاذ ةتح وه : ناتسل هفصوقفد# ها |

 نمش أهمفف 6 ةءاحتلاب بفصوا 0 هو ةبحتم هبراو

 ظ ا نيناملا ىدبأ 0-20 « همودَش هَريغ قبسي ىذلا

 ءاقنشلا ديج ف : مظل 5 راجنلاو عيبا بيطلإ ومسلم وبف

 00 وه دل 2 0 ندهز 7 4 0 نم ةدالق 5

 حافتلا اهذو 6 000 ل ف ايصلا ندسإ هش دقو « نامز ل

 ا ره 0 2 مظعو ا 0 ىذلا

 نك دجو هيلارظن 0 6 50 1 داو ا الف 0

 تيبس نم 0 نا هاري 07 نم هتلسلو « رظنلاو مثلا 0

 ؛ ةئيط راغلا هما ىذلا 'سعلا 9 ل

 مالسلا هيلع وأ هسرتغا سرع ل 4 ةشز نارا اهرتكأ

 نر يعن فا هحورخ دنع

 « باريشو مامطوه.ىذلا ”ناملا اهيفوب هفيماو نايل فيول !



 ةحضأا/ 00 تبعي

 (اورتاجلا ةيكشلا))

 ءافطصضاو» ملسو هيلع هلل زلط كوسا »فكل انف ركمذي

 0م هيلع هللا لص ادع ع هللا نإ مث لاق هل هللا

 ةراويشم « هقاثيم نيسنلا دل جدر و ماعاو « هندع

 000 لام ذئمو :ضواألا اطار كوتا أع 0 2-0

 2 هقلخ هللا دبش تان هدم فلا رمرلا دين 08

 ا

 ا راسل 2 (ةلاملا نا مدع , ةلاللا
 دعا اغا هل درو هءأَتل 0 هيلع هللا ص دمحم

 , ىولبلا م م لرعع هب بغزو « اي ان دل“ ناحا: نع همركأو

 5 2 مش « هلا ىلعو هيلع هللا لص « افرك هلا طبق

 00 ير راطك تاه أ فا اين ألا تفلح

 ا ع 07 0 سر الطول كارو

 بانطإلل الاثم انبه همالكن ماهانعج دق تكتلا هذهفءهمئاّرَعو

 ل دقو ولا: ةيللا 1 ول يداو اللا ”رظانلا ناطمتيل

 هركفب هيلع ىلوتسا دقو الا ةحاصفلا ةمزأ نم مامز الو

 000 اي ا ا مالا قءاقنإلا يقرأ راصق فكلمو

1 



 تا

 ( ةعساتلا ةتكنلا)

 نم قطا قات ةنإ م: لة ناين الأ هللا
 غيلبلا ىلعو « مب ةائيم ى برا لع د ماش اما

 اواهخ « مهب لا هللا 20 ل ءمهتامأ ةلاسرلا

 + ةفرمم نع نيطايش مهل اننجاو كم دامك اواو 2

 مهلا رأ رتاوو 6 0 مهيف ثعبف 4 هن دابع 0 , مهتتطتقاو

 فن ىدقاوو نك ديو اهنر امذ قاثيم ثولد اتسم ا

 يرو لزق نافد مث اوديو 0 مولع اوحتحو

 مهتم و 0 6 عوف مهقوف ؛ فقس نم 4 ةردقلا 3

 0 . بآصوأو « مهن ا شياعمو ؛ « عوضوم

 ل ند ا هناحبس هللا ل و 1 مهبلع 44 ثادحأو

 « ةمئق ةححم وأ ؛ ةمزال ةحح وأ « لّرنم باتك 5 لع

 مك نيل ةزثك_الو مددت م امقتال لسر

 كلذ لع« هلبق نم هفرع 0 )ً هدعلا نم هلا 9 3 اف نم

 تفلخو 4 ءايالا تفلسو «روهدلا تصمدو 4 0 تل

 ءاننئ الا ةثنث نم ناك امااهنْجَط ةببع ةتكن هذي ا( طال
 رس 6 هر 5

 هولمح م اذا لع مثراصو مئارشأل مهغيلبأو



 ظ اال

 ىف مهبلا هتيصو دعو « مهيدل هيد دكتاللا هناحبس
 ها 0 لات هتمركتل عوشملاو « هل دوجسلاب ناعذالا

 اراد هنكسأ مث ( سيلإ الا اودجسف مد اا اودعسا)

 ةغالبلا ذخأ نم مرد  كخامم رار ةدبع ا( ةدعرا

 غول نءارصقا و اهمامإو انه ناكو مامر

 اهوأَ 00 ا الو اهو 2

 ( ةنماثلا ةتكتلا )

 هنّرتعا سيلبإ نإ مث لاق مدال هئاوغإو سيلبإ ركذ يف

 اره رانلا ةفلخت زرعتو تل 00 ةيمملا

 )لس لل اناتجتسا | ةرظنلا هللا تاطع ان: لاململا قاَخ

 ىلإ نيرظنملا نم كن اف ) لاقف ةدعلل ًاراجنإو ءةلنلل انا ماو

 ل هراذحو : 0 ةنكسأ اماف ( مولعملا تقولا مى

 ةقفا كان رز نيف هان يدلل هرسعافلع ةتوادع

 ادد اي ةنهو ةعزملاو 0 لعبا عاب راو ل

 او هلي اتم هلل طس مث « مدن رارتغالابو هد لدا

 هطبهاو « هتنج ىلا درملا هدعوو هتمحر ةملك هأقلو « هتبوت

 ةيرذلا نا ةيلبلا راد يل



 ب الهو

 نمإ ايرث ذو هيزمتلا ىف لوقلا ليصافم كنده هايل 17

 نم رافك | ىف لوقلا الخ ام ةببشلا نم رفكي ال نمو رفكي
 2 رافكألا ةقيقحو « ةليبلا 00000

 ىكي ام هيف انركذو رافك إلا يف هانيلمأ ىذلا ان _ 11 انعدوأ

 2 او ى ا :

 ( ةعلاسلا تكفل

 0 ا لاق مدا قاخ ةيفيك ىلا ةراشالا ىف

 ءاملاب 0 2 1 ؛ ابخبسو اب دعو « اهلهسو ض 2 نزع

 كح امغاخ 5-5 لا يلع الوا تيدا

 تح اهلل“: لوصفو يخل لوح انما كتبا

 مو 0000 تول : كلصاع نت اهدي 0

 ءابليجي ناه ذأ اذ اناسن 1 المت عيد نول مدي 2 مولعم

 كل 000 حراوجو «ابهب فرصتي ر ركفو

 ) ماشلاو « قاوذ "لاو ؛ لطابلاو قملا نيب ام قرش. ةفرعمو

 قلما نارك الا ةييط اوصل يطا لاو نارا

 . ةننابعملا لالي الاو ,ةيدامتملا هادطالاو ع ةفلتاللا هاش

 هللا يافا رورسلاو ةءاسملاو«دوملجاو ةلَبلاو دربلاو را نم



 دس ا”هرإ ل

3 3 

 5 اما بحما نم اذهو «ابقشراو ةرابع فطلاب تامواعملاب

 هبتارع عفرأو بانطالا

 03 ديلا ةكنلا

 اد ا تاكل ياعم © تدع للاكل هلا لم لف
 ءاضعأ نابت لوفي ند ل ”:بشأف لاق « هيلع اكسعألا

 1 ”نيقيلا هلق ةرشا مو ؛ كتفرعم ىلع هريمض 82 دقعل

 طا نيعوشملا «نم نهال عمسل م هناكف : فلك اذ

 بو كَ ذإ نيبم لالض 0 0 نإ هللا ) نواوش

 كولو 2 3 ا ذإ كب نولداعلا بذك( نيملاعلا

 ؛ مرطاوخ تا م كر زجو ؛ مم اع 000000

 يا ؛ موقع ل ا 5 ا يلو مقلط ل كر

 3 اع لعد هاد يي كاوا رن

 ججح ايل ه2 تقطنو كنان 1 ا اع رفاك

 0 نولك لورد ىف ماس لباسا تفل كنزأو م كايا

 ادودحم اهرطاو تاع هر ىف ل 6ك اها

 "او و 1 01 همالك رهاظف « 0

 1 ككح وك ح ريبدتب ةيحت ملا ميلصافم قئاقح 00 كعاخ

َ 



 ب الواب مح

 نا ريغ نم شوحولا ما تاغ منالو نم

 ءابتيم اوراطخالا قوس نيب ضوعبلا ىَتحمو اهني دوأو لابجلا

 براسم ند -اشمألا 1 نانفألا نم 0 زرغمو

 باحسلا رطق روردو ءابمحالتو مويغلا ةئشانو « بالصألا

 ”الكمألا سور افق كب يماعألا ىلا امو

 ٌرقتسمو لامرلا نابثك ىف ضرألا تابن موعو « اهلويسل

 تتاوذ خدي رمتو«لابللا بعام تارا نس

 "نفادتمألا هنعدرأ امو... راخصرالا نسل

 رّدو « ليل ةفلس هتيشَع امو « راحبلا ساومأ هيلع 0

 ريجايدلا قابطأ هيلع تّبَقتعا امو « راهن نم ”قراشا هيلع
 وكت لك ويطو ةوطع” لف راوتا لاول

 « ةمسن ' لك ر قتسمو « ةفش ل كايف لس 09

 0 هماه سفن 1 هاهو درك

 عمد ةعاَنق وا ءدفطت زاروا ؛ ةقازل طقاس وأ ةرجش ةرك

 هئمش ام رظانلا رظنيلف < ةلّالسو يل ةلشانا وأ « ةنضم
 ىلاعت هل ةطاحإالا ةيفيكح ىلا ةراشإالا نم انبه همالك

 (نارطلا) مسرحا او



0 

 تايخإ ! مضاوت مك<رلط رمش أر« ةنوتلا دئاوش هدأ ع هناضزم

 مخي بلو «هديجام ىلل الثذ باو م تفو ءةئكيلا

 ءمانثالا تارصألم ميل 7 م «دديحوأ مالعأ ىلع احم 0

 . اهعزاونب كوكتشلا مْ لو« مايألاو ىلايللا ع و

 الو « مهيق دقاعم ىلع نونظلا ا و مماعإ ةعزع

 اا الا نيام الو « ميزي اخ نجإلا ةحداق تحدق

 ىف هتلالج ةبيهو هتءظع نم نكس امو مرئامضلإ هتفرعم نم
 ىلع اهنيَرب عرتفتف سواسولا مهف عمطت رق « مرودص ءانلا

 فوخ الولو « مهتافصو ملاوحأ ىف همالك رخآ ىلا مركف
 مهصاوخ رك ذ. ىف همالكل ك انلقنل ةلاطالا

 (ةييماتخا كحال

 ربل العا: لاق تامواعملا لكب هتطاحإو هلل رعركذ ذ ىف

 0 رطاوخو ؛ نيِفاَحَتلا ىوخجينو نيزك :امض نم

 نونفملا ضاع براسمو « نيقيلا تاميزع دقعو : 0

 0 ا ربقلا تابعو نيلقلا وانك | تنط

 « ماو هلا قتاشمو رذلا فئاصمو « عامسألا ع 2 نع 8

 ةرملا مينو« مادخألا نلتطلا تاليا ىب . نيل مِحَر م

0 



 الهه ل

52 

 ةالل - نكسف « هتابثو نافيز دعلو «هتاوّزأ ذه ديك

 00 ىلع خذبلا لابملا قهاوش لمحو ءابفانك | تح

 ش نير ضوالا ةملخج لإ ةراشإ هنم هذهف

 ( ةعلارلا ةتكتنلا )

 هتاوعس ناكسرال هناحيس قلخ مث 4 ل

 ) 7 نم ًاعلدن 0 ركل نم العألا حيفصلا ةرامعو

 نيب و «اجنا وأ قوتف مهب اشَحو ءاهجاخل جوف مهب المو

 0 ىف مهنم نيحبسما ( ل عمو 3-0

 جيجرا كلذ ءارؤو : ديا تاق داق 0 تا

 'امألا' حدر 2 تاك : عامسألا هنم كتسن ىذلا

 روص لع عاشنا « اهدوادح ىلع اغا فقتف « اهغولب نع

 لذا تن 01 ع « تانوافتم رادقأو 2 تنام

 نوع ديالو( ةتمنص نم قللا ىف ]رهظاام 0 2ك

 الع نومركم داع لب: هب .درفنا ام ايش نوقلخت 1

 لهأ كلاته امن مهلعج « نوامعي ه ل مثو لوقلاب ةنوقبسي

 ؛ هيبمو هرمأ مئادو نيلسرملا ىلا مبلمحو « هيحو ىلع ةنامألا

 يبس. نع غلاز ممم اه « تاهجشلا سير نم مهمصعو



 تح وْ اح

 اقل 1 رت ماكو دب لاب كرو «هباّبع بع ىتح ؛ هرْئام

 1 ء تا هسا عبس هنم ىوسف : نا وجو : قم

 07 «اظوفح 5 ما 1 كا 7 000

 ةنيز 30 ز م ءاهمظني راّسد الو اهئعْدي 7 ريش عوفر

 00 اا 0 و« بقا ثلا ءاينضو « بكاو رككلا

 1 مثرو 7-50-52 فقسو « رئاد كالف ىف 0 ارق

 تاوينولا عادبإ ل أهم 0 همالك نم "ةذنن هدف

 ملاكا ةتكتلا (

 نك ا دك ةرخاز رام .جيجأو ةلحفتتسم جاومأ روم ىلع

 03 2 5 5 4 اكان تاق ا قلو 6 امكان

 نكسو « ابلمح لقتثل | طالتملا ءاملا اج دوت ع

 2 ايذختسم 00 2 -ءأمو 0 هاتفا

 00 ناعما ام حبصأف « اب اهوا هيلع 00

 0 ا دا لذلا 1 ) قو . ًارووقم أب اهنا

 ع هاج 72 ع

 0 0 نم 0 4 0 ةحا َّق ةوحم صرالا

7 

2 2 - 1 2 _- ١ 



 ب ابووس

 فيحالا حلج نوعا هده: ىلا ايش 5777 قئاقطلا كلت ىلع

 ىذلا جاييدلا انباتك ىف هبزثتلاو « ديحوتلا ىلع اهنلالد ةيفيكو

 قللخا أشنأ:لاق مث ء كانه نم ملاطيلف همالكسل حرش هانيلمأ

 اهدافتسا 8 0 0 الوءاهلاحأ ة ةيوز الب ءادتا ه 0 زو « ًءاشنإ

 هذبف 6 أمف يرطإلا 2-00 لاح لاو  اييثدخأ كوخ الو

 ملاوعلا :قلختو « دنحوتلا -ىلآ ابق زاظأ هنالك نم ةقنؤش ةتكك

 تانّوكملا عادبإو اهلك

 ( ةيناثلا ةتكتلا )

 املأ مث < :كناوسلا قلت فلا نسالك نه ةرآخألا ف

 اننا لغ هزح ناش زاك ارت ءاموات طالبا غم ا

 لع ايافاسسو 3 هدر اموات « ةفصاقلا عّرعزلاو « ةفصاغلا حمرا

 نم ءاملاو : قيتف م نم قوشلا 6 ني ىلإ أهممرقو 4 3

 ءاهنحءا داو ءابج مقتعا حير هناحبس ًاشنأ مث «قيفد اهقوف

 ءاحا قيفصت انف 4 احا ساو اهارغع كفل

 « ءاقسلا 0 هقالسلا 6 اي ع ةَرانإو 4 راخزل

 لع م «هر ف ١. ىلع هلو ا ا 4 221 5 هب 5



 7 نيد

 انخرش .ىف ةهرازسأ مولغ-.:زم هللا انقؤر ام انحضوأو هنالك

 اكمل تافصلا ماج باتكسل هن و«ةغالبلا يمن باتكسل

 0 ُ ًاوهف 'بانطإلا ان ًاوءانن لاو نيدلا لاتصلل ربا

 00 هجم ا الا كاذ امؤ:«ةيتلكو هبط ىف كأو

 نم لقتنأو رار مالا: عتكللا دن ريكا ملا ىلع هلاهتشاو

 0 وو 0 ىو رع غ ماي دل ّق 6-0-1 همالك

 ( ىلوألا ةتكتلا)

 00013 030 كرم نذلا "لوا + لاق ديحوتلا ىف

 0 اد ودسلا مدس ”لاكو « هاديحوت
 « هنع تافصلا ىفن ل صالخالا 'لامو « هل ؛صالخإللا

 فوصوم لك ةداهشو « فوصولا نا د نع لفل

 77 00 0 اك هنا فصَو نمف « ةفصلا ريغ هنا

 نمو « هلهج دقف ا نمو اجا لب دش وأن“ نمو لان دفق
5 
- 

 دف - لاق نمو « 207 5 د نمو 4 08 دف هيلإ حاشا

 2 اله ىلإ ر  لكنافاع ةَكَم 81 لَهف مالع لاق نمو ع

 ؛ هيلع محاد ل ىذلا ضالخإلا اذه ىلاو « هيلا قبْسُي مل ىذلا
 ءالبتسالاو ةلمادخ يالا زيهتو ءقئالاخغا رئاسنإي نم 3 دمنا لب



 عج -؟ةهأ تكدس

 ىلاعت هللا تاذل هبازقلا يشاع تيج دق افا 5 ا

 نيالا تاما ةزئاعو تانككملا بياكل ك1 17

 هتاذل سيل ىلاعت *للاو ءدوجولا ىف رئاظن هلام روصتي امن مولا

 0 ا لاد اذه همالكو م هياكل لقط لا

 ماجا 0 لاق: |ذنطو نشيل ةمولعملا سل هاذ

 00 9 كلي ”راوصل نع ”تزصاف لوقلا ناو ل000

 ا هاتر رق 2 انادنع راتملا وه انهو ةصورلل كل

 0 | مالكريشإ هيلإ و« ةيلقملا ت1
 ةيرعش الا نم ١ ىأر وهو « مهف ل احرلا وهو ةلزكعملا نم

 1 ارم مثريغو ىزارلا بيطخلاا نباو ىلازغلا دماح 0

 0 هدرا ةلرضلا وم فتاوطل نكات

 الأ لدملاو ةتعوتت الأ ةديحوتلا ) +. مالثنلا هيلع هلوق ةزيحولا
 ىلع ديحوتلا مولع انزاحو اتعجج دق ناتملكلا ناتاه ( همت

 اهرجوأو ةزابع تلملأب ءايترازغ لع ةكل كل
 دل لءانلاو نفقا مولع ىف 50 مالك ىف ل ولو

 هزارحإو « هلضف ةفرعم ىف نيتيفاك اتناكل ناتملكلا نائاه

 ع 1-1 غلاون نم امهءارو امج لا ل ةعحاللا لع قيقدل

 كفئاطل, لادا قو ءاةككللا باد الإ عصاونو « ةينيدلا



00 

 ُق بتكل ال دبعلا نإ : ملسو هيلع 00 نفل

 نم 8 الو « هناساو هدب * ننانلا 1 مع نفاس

 00 داو ءااجوارب قنا را ةوتا نما ىتح نينمؤلا
 سسابلا هن ام د 0 ا عدل قى ني ةخراد

 اور باط ىف سو 1 هللا لص هلوق 0 راع الا ىو

 دنا وو « ةلجأ يلب اك لجرلا أب اا فر

 نمو كببلطَي فزرو هبطت ا ناقذر قزرلا : مو

 1 1 0 0 0 ِط 0

 حرفت ١ كلان و لك صقنيو هدا 0

 « عبشلا ريثك نم ال٠ كيبل اه لراظنو كيك نكرم

 ةلانطإالا اذه ىلا رظانلا اهن 0 صف « متفت ليلقب الو
 2 25 ةحضتلا ىف زاواحتملاو - 1 1 000 نوع لالا

0 
 ( ثلاثلا عونلا )

 درو اسف « ههجو هللا مّرك نينمؤملا ريمأ مالك نم درو ام

 0 2 ام را ديحوتلا ىف هلوت زاجيألا ةهج لع ةمالك نم
 0 1 ب 7 ََي 9 03

 اهرصق لعةملكلا هدف 6 هفالخ لاش ”هللاف مهلا هروصل وأ



 سل جيووب

 1 « رثوكلا رت نم لاق د 00

 يا انما ملأ نمو « ةنملا نسبي وم هلك ب اعمر

 ةيلع هللا ليم هلوهو اهبك اوفي ةثلجا تابيبظ. يارمللاب ميلا

 هلإ ال ' هالعأ باب )١' نوعبسو عضن :هنإ نال نر

 هلك انشب انمو.اذابق« ليرطال نما ىدال ”ةطامإ ”داندأو هللا الا
 لاصحلا جاردن ال قئافلا راصتخالاو قئارلا زاجيوالا باب نم

 : ناعالا قيح ىف برك نراسب تح ةياشتنلا ضقلاو لكلا

 دبعلا ناعإ ركيألا : لسو هيلع هللا ىلص ”هلوق بانط الا ن

 بي لع" لك رت لطخ" 2 ل د هللاب

 ا ءاضق اننا ملستلو« هل ىلا: نضِنبَو فاو

 لكك رجم جان كل ند هنإ « هللا ءالب ىلع ايصلاو

 كلت هركذ ىلا رظناف.« ناعرالا 0 2 منمو « هلل

 ايفدرأ فيك ناعاالا لاك ىف الصا اهلعج يتلا سخلا لاصملا
 « هلل بحأ نم هنإ : هلوقب اهرم ال قادصلاو ءامل ةرثلاكوه اع

 ةلاعأ نرك ىف كلش الخ لاصالا كيده تلك 00

 بانطالا نءو « عنموأ ءاطعإ دا نش 0ك
 مسا -سل

 (١ ١( اياب 71110

 (زارطلا) تانيا 0-2



 د الا

 0 0 نولفو نوجش 1 --- 1 اف هلو "ل

 ريغ ىىلا 2 قداندب 000 ف أ أبطسو 00 5

0-0 
 الو هل هزه ال ىذلا ليظتلا "نه "نع ةلاخأ اذق”اق + كلذ

 هت ةدئاف

 ( ىناثلا عونلا )

 هلوق هلاثف زاجيالا ناك را هكا هيج نماكرو ام

 ىدايعل كد ىلاعت لأ نع 1 5 هيلع هللا ص

 يلق ىلع رطخ الو تعب 1 0 نع لام نيملاصلا

 الا هللا ف رخل ثرادخح قو: كا 1
 ا

 لا ا نلت لع رطخ الو: يهم نذأ الو تار ع

 (0 اع ذا هين لع ةدرازولا كينداحالا حرك كلذ زيغ

 دقلا هل نتكو ةجرد نقلا فلا هل "هللا َمهَر هيهنشي اع

 ال نس ةكاسإبا ةكيلل ١ فلا فل هع او ةنيمحيقلا

 ؛ءْندَع هنج نمو 4 008 هنح نمؤ - نفي نم 4 انج

 لاوس هك اطيوم ع نم: لسو هيلع هللا 0 هلوق كللذ نمو

 ةعوضوملا ثيداحالا نم هيلب فدل ث دخلا اذه )0(



 تا

 امهسف ) لاقو ( ناير 2 نا ًامهف لاقو ( ناتخاضت ناَيَع

 ( مايللا ىف تاروصقم روح ) لاق مث ( "ناو لبو ةبكاف
 لع ندكحشم) ل 5 م( ”ناسح تاريخ نيف ( لاقو

 3 ا اهلك هذبف ( ناّسح ىرقبَعو رضخ فّرفر

 هلوقف 0 نقيا ةنيغاف زاجالا 3 ؛ بانطرال ةهح لع

 ميش ال نودلاخ هج ٍباَذَع ىف نيمرجلل 0 ) ىلاعت

 (رسو لالْص ف نيم نإ ) ىلاعت هلوقو ( ن 0 م هيف مهو

 اأو ء لاجرإلا ةمج نم ناوشا لق لدا اك

 لا كيلو هنيز ارك دخل كرو ا هلوقكف بانطإللا

 رانا" موو مقل نوادلاخ منهج ف مهسفنا ا

 20 ترعلعت او رك نذلاو ) ىلاعت هوو نر ايف
ْْ 

 يف موب رص ميلا موسأل) قوف نم بصل 0 2

 ىف لوقلا 00 دبدح نم معاق 5 مانو نا

 ىدرو دق هيف كاكا نينمإلا ةفضوا 15 اعرالا

 ىلا هيف جاتحت ال ”رهاظ وهو « ةبانطرالاو ٌذاجرالا مهقح
 رد ه دم ىلاعت هللا تاتكف ليوطتلا امآف ؛ركلا

 ل ءلاز 3 هلاثمو ع ةدكشلم ةذئاف نيغا نم ا

 م و ىذلا ا 0 : هيف ليقل « 3 وف نمشتا لاكما



 لا ا

 طا مو نو ريختي م 1 نفاس د ا نرط دل

 0 ل ل كلا ذل ل نيع روحو نوتشي ام

 عار 5 0 را 1 0 ) ىلاعت وق

 هلوقو ( باذك الو اول "5 نود ًاقاهد اس ل 00

 00000 د يو لح اوس 6 ةيسور) لاح

 ممول ةينادو رمز دن اقوال كارلا

 ةضف نم ةين : ا ميملع كلطرو الذ 0 تالذو ايلالظ

 1 ا فا رم رزاوف ان زاوفأ عن 22

 0 أمف 58 ا يجا نك 0 0 :

 1 ! ل نادل 00 افوطي 0

 0 0 ا 0 لاق مرو هول مهتيسح

 0 520 ا ةضف نم رو ا 0 0

 0 هناا نكرا ةروش ما للاغك هلزكو ( 01

 ماقم هنا 00 زاجرالا ىف لاقف « ةنملا فصو ىف هلا

 قاما ناجوز ,ةبك اف ل 0 ٠ امهيف)لاق مث ( ناتنج هير

2 .- 

 قّرتسِإ 0 ا 1 0 0 نكس ) هلوف كلذ ادعت

 اي ل | كاد اذعل لاق 7( ناذ' نيقنملا ئج



 ا ا”ةخه ب

 وال ار

 دو و ام تلق نه نادل هن ناقضخ قم

 ةيبتشت ااه اك. لاس هلو زاصوالا ةييب لك ل 17

 ءزاجيالا ةيامن هذهف (نودلاخ اهنف مئلأو نيعالا َدَلتو 'سفنألا
 ا ةرأ مسد هنإف

 م ىفخأ ُ ف ”ملعت الف ) ىلاعت هلوق كلذكو « ليصفت

 ةرابع ا ةذللا ان لعيلا اهلا اذهف ( ن 1 71

 قو نمار كلراذإو) لاغفيساس
 ( ميعنلا 22 مههوجأو ف قو ١ ) ىلاعت هلوقو ( ربك

 ىلاعت هلوقك ثبانطرالاو « غلابلا زاحيرالا نم كلذ ريغ ىلا

 نسا ريغ 1 3 ام فعلا 0 ةناجا لع )
 6 يي لسع سم لسع

 طماع

 عم 7 0 م( و 1 أعذ هل 5 ل نم دا

 تاوحاو 'ةعوقلم 2 ديت أبمف هير راج نع اب مف ةيغالابيف

 ف 0 !اعن هل اوفو ) نر هانا نقم ا و ةعريمألا

 0 1 نادلو



 ا

 بو رضلا هذه او اذهو « مالكلا نوف زم ةقالذ

 ةامتشم هن ركل : وح د 5 انقدأو « ةعل رآلا

 اهيف لضافتت ء ةعساو نونف ىلا عرفتي. و « ةريثك فئاطل ىلع

 « رثثلاو ظنلا بيلاس ف جرا | ميف توافتتو + بنارلا

 00 هل 1 م راق أم «ٌليلق هيف زيربتلاو

 ءبانطإلا وبف 07 ىلع ةلالد اهيف نا الك

 ل ل 0

 000 0 هلا ع دك كل سا

 بانطالا ميسقت ىف هركو اندرأ ام اذهف ءاهتداعإ نع 0

 قفوملا 1

 ا« ثلاثلا ثحبلا
 ) تانطالا ةلغمأ 0 قى

 'عسأو م لع نم عونلا اذه نا رع

 كج هتلثمأ دروتلف « ةقيقد ا عيد هنالل رطل

 0 مالك نم / « ةشرشلا 31 5 3 © !اعل هلأ تاما

 هور عاونأ هذهف 6 ءاغلبلا مالك نمو نيئمؤملا



 د وس د

 كدت ةردلاب نشوف" ادع 3 ناسحإ و ) هلوقو « "دعل نمو

 هده كتصو .انلف“  هذكاوف .ةرثكو هتساحدانل لع كذا

 داضر ةئيابتن فاصوأ دحاو ءىش ىلع ةلادلا:ةلخادنملا ىتاعلا

 ضيا ماك تاي نكي و ابانطإ كلذ
0 

 رص "تفيض هاياحس حا

 هلئاس د ا ا

 ءءاطعلا ةراكو م ركلاب حو ا 0 ذ هلاق ايف هضرغ نإف

 77 كفيرحف فوض 8 2 د 0 هفصو هنأ د

 ءرب ركتلا باب نم اذه 0000 هلئانسوا هيحارو

 رخآلا هلع د ان مالح 0 لاذ ف 8

 هلئاسو « هفيضم مرك ىف كك فيض يحصتسل هفيض نا

 هب ا 0 ءاطع نيلئاسلا طع هنأ أ ل

 ءاحر هب قاسن اذآ هلأ دارا +. ىحوب ةيحارو + ثر 00

 مظعأ اذهو « هيلطم ز اجإب زافو هتحاح حاجنب َرفظ دقف 0

 هْعلباو فصو

 دارأ اذا ملكتمل ناتالي ( عبارلا برغلا )

 17 ا نم دوصقملا ضرغلا ىلاعم ىفوتسي هن اف بانطإلا
 م -

 ا سارت ةذيظرا 6 تانك“ قلا 3 ةيطخ



 د رمح

 را ا لا نا واكو ماتيس نما ريلظتل غن[ لوألا
 داربإب ظفللا ةهج نم رهظي امن ىناثلا برغلا ىف بانطالا

 هيلا انرشآ اك ريرقتلاو حاضيإالل هيبشنلا

 01000 تيوصوملا نك ديننا ( كلاقلإ بيرغلا)
 0 قاعملا كلت نمدخاو لك دلض ةاخادم ناعم

 فضل ماع ل لوق هلاثمو ا ل ةصيصخ

 ا ا

 0 . نم 4 ع ملصو در وهشم ةنم

 10 را : ركب َ

 5 0 0 ةعللضو ةةرو تم هم هلوقف

 اك ”ةعدصلاو ناسحالاو ةنلان ال اخ ادع ناعم « لححم

 الا رددلا ؛] ف ف كلذ نيبلوا 6 ضع نم اهضغل رقم 1

 نم ةقلطم اهركذ ىلع رصتقا ول ًاريركت نوكت امإ ا

 فصو هنئكلو ناسحإو مْ 0 ةنم لوقب مل

 مرجالف . رحل ا ةفصل اهبم ةدحاو 0

 ا( د0 ةنك) لامك ةرركتلا كح 0

 8 5 ةعيذص) هلوقو«اهماك "ن 0 0 وهظلا ةميظع امنوكل

 ابق نم ايلقف 1 اي قلك نم 00 نأ 1 عا راك 55



 كح 000 .

 ةرهاظ هلبق امو برضلا اذه نيب ةفرفتلاو « ىنعملا 3

 مادَقش دمل ةيبشتلا ةهج ىلع دراو اذه ناف ءاهم ءافخ ال

 فتفاف ؛ لوألا برضضذلا الخ ء هيوشو ىنعملا ىلا دشرب ام

 لاق 1 نأ وه .هتايبو « :ىونمللا موهنللا ةهج نخ هيف فالعإللا
 رخ آلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا كنذأتسيال) ىلوألا ةبآلا ىف

 موهقملا ةهج نم اهرهاظ َرعشأ ( مهسفناو مهلاومأب اودهاجت نأ

 لاق اذاف « نذالاب نوصوصخملا مهنأو « مهفالخت ءالؤه ريغ نأ
 (رخ الا مويلاو هللاب نونمؤي ال نيذلا كنذاتسي اعإ ) كلذ دعي

 1 عم هل احنموم لوألا 3591 ةؤينملا اهكوم اذه نال
 برأاب مهصاصتخا وهو « اهأن 5 ىتلا ةدئافلا كلت نم

 ةيناثلا ةباآلا ىف مالكلا اذكهو « ةريحلاو ددرتلاو لجّولاو
 (ناؤ "3: قله نولي ل نئانلا رثك أ نكسلو لاف 11
 را رع قئاقحو « نيددلا لعب نيلاع 'ريغ مهنأ هرهاظ َرسشأ
 كلذ دعب لاق اذإف «ايندلا رهاظ نم ًاماع مهعم 0
 دك ابموهنمل انانَط] ناك (ايندلا كالا نم ًارهاظ نومادن]
 مهضارعاو د اوما ع مهتافغ وهو « هيف ةدئاف ةدايز عم

 برضلا ىف بانطإألا نأ هانرك ْذ ام عومج نم لص ءاهنع

 (زاوطلا) ا



 ل مه.

 اهانصخل ىتلا ةدئافلا نم هانرك ذ ام ىلع هلاهشال بانطإالا

 لكلا را ارتب تما (قاحلا :كلزغلا)

 ةهج ىلع هيبشتلا 5 فري مث « ماملاو لامكلا ىلع دحاولا

 ىرتحبلا ةدابع ىلا لوق هلاثمو نايبلاو حاضيولا

 115 تل عا هللا احلل نم كوارتكا او كل تاق

 017 011 كراواذق ندللا: تيضقلاو ةخم نشل اكىعف)

 ةياغ الاب «حسدملا ةدافإ ىف اًيفاك ناك لوألا 'تييلاف

 010000 اج ل توارسا و لاثاك  ه: ناحلا

 را هرم هييشتلل نأ الخ « ةتسللا ءايشألا 0 0

 اذهو « قلطملا حدملا نم لصحمن ال ةاليبختو ًاروصن عماسلا

 دا هلوق درو اذكهو بانطإالا ىف عيدي عقوم هل برضلا

 داكار يراسل 8 0 ا

 نا ل نإ رسل ع اعوام عتب نإ كهيبلاكف
 ىناثلا تييلا نكل «حدملا ةباهن ىلع لاد لوألا تيبلاف

 "تسلا « حامسالرحبلا نال « هانعملا نيبو 0-0

 مالكلا ةيبك ىذلا قئافلا هيبشتلاب هصاصتخا عم ؛ بيبمل

 ةغالبلا ىف عقو هلو « الاكو ةوق هدبرربو ء الاجو اقتور



 ل مسول

 ىلا ىفآلا ىلوالا هب .الاظب هنن اغلا دب قلقا نال مهر

 ةهج نم ةياثاو كابالا ةيع نسوا نن بثاشل

 فيولا ةيناعلا' نأ الخ مهانرك ذ مف ال اهني ةفلاخم الف ءىننلا

 متيم ف مف ممولق تراتراو ) هلوق ىهو , ةدلاف نم

 7 هلا وبلا هللا ناع هلا مدع ىف مكاح امالعإ 0507

 ملظ ىف ىَراَيَح « ميينكت نم قافشإو لجو ىف ممن

 ا هداه الفار يدق روت لل 053 لهما

 اذه نمو « بانطإلا باب نم 0 ارب ركن كلذ ناكل

 ا 1 اللا فلن ال 0

 عمو اي ثلا ةايللا نم هاظ نو ) وملعب 0

 0 هلوق دعل . نوماعي : هلوقف ( ني يم

 أع نعل مع ىن هناف اذملو « هددصلا 1 ىذلا بابلا نم

 ةاملا رهاظل 1 00 هدعو ا ف ىفخ

 0 0 ءاوماع : لاق هن 62

 ًاملع ناكام وه 'يلعلا ام إ و « ةقيقملا نِلع اماع سيل دوم

 هوز صاسخا الواو اء ةئذلا خلالنا ولو ا ةرخ 3 0

 نولفاغ ث ةرخ الا نع . هوب اني كلا مايخلا  خرم ارهاطظ نوم

 دكا . د هانرك نام لحتالف تح ةدئاغالايرال



 د

 الا اس لا فظملر رك دق الا ةيلهتم آلا كيدؤو
 001 1 نك ادع راجل الا وقتل نكي نول اك زوجت .الو

 اجلا 0 اكل د نع ا د تولقلا بفقعرودصلا

 هساعو نابلا رع فئاطا نت ان: ءانكذال

 ((ىلاثلا مسقلا )

 18 10 ل لل ف درب ام اتنايب ىف

 ىذلا طباضلا ىلا عجرت اهنا تفاتخا نإو ا
00 50 

 لاق كا ةيوعع اهريغ ىلع ةلالد

 اد دا للا لإ ادن قيكملم ( لوألا( كراغأا)
 ه2 هي

 ركذلإ مث« ق ا ماك د نأ ىلا مجار هلصاحو

 ل 1 دب دلو كلذ نم 0-2 تابئولا ةهح لع

 ىنعملا كلذ كك مل م : ةدئاف اف ةدايز | امهدحأ ىف

 ل : د دا كن هل الكر ىو « دوصقم ا

 مملاومأ اودهاتج تال و مويلاو هللا 1 نذلا

 كن ذأتسي اعإ) 20 لاق 5 ( نيقتملاب 'ميلع هّللاو 5

 ف مف 2 واق تبانراو ا الا مويلاو هللاب نونموي ال نيذلا



 لا

 و دجفلا 01 عما إف ء ىاالا مجس ةأعارم لخأ نءوه اعاو

 ةاعارم ( ىرخأالا ةثلاثلا) لاق اذه لج الف ء فل الا ىلع

0 

 ( ىناثلا هجولا )

 كاع 0 بانطإالا ىنزاجلا ع درب امف

 ىف ىلا يدراقلا ني نكسر راسا وفل اهنإف)

 تفاعلا . كبناكو 31 انهه رودصلا ركذي ةدئافلاف ردا

 هنايبو « زاجملا رك ذب بانطرالا ةهج ىلع رودصلا ىف: ةلوما

 نوكي امنإ ةقيقمملا ةهج ىلع ىَمَعلا نا ققحتو ملع ال ا

 : رءاهرر نع اي هداف لاو ءرسبلا ىف
 عهيدشتلاب را ةهج ىلع نوكي امنإ بواقلا ىف هلاوتساو

 ىلا وسلا نبق نم اظرانتملا ىو لع هانا

 ىلا هيف سمالا جاتحا مرج ال ءراصن ألا نع هيفثو بواقلا

 « بولقلا وه ىمعلا ناكم نأ رّرقتيل « فيرعتو ريوصت ةدايز
 او ايكينر انا الا يبتكر هل لاقؤلو تامل

 ةودضلا_ك ذاىلا رتفتم ن2 ارؤدنملا كابالا

 اذنشو « ةحاذتا قلما ةنمولقلا نك كولا



 “ ذك

 هتجوزل لاق نم ىلع ( مهاوفأب يلوق كلذ ) هلوقبو
 د غلابف 0 ا 00 1

 ناو 9 1 وك نأ 2 يلع ويكناو ةلاقملا هن

 ةيجوزلا نيب 1 0 وهو ء”الاحم نوكي اذه لثم نو 8

 000 اد و هدرا ةرسلا نيو ةموعاالاو

 رانا نإ ا قيلت م يرام رهام

 2 دا ةقارأ رمل ؟ كك رن ىذا نكمل

 نمو ء هقوج ىف هلوقب كلذ دك أ« نابلق ناسنرل ل ١

 ند مولعملا إف (مهقوَف نم ا ميملع لا كلون اذه

 ةكلابلا ضرتلا اهو «قوق نم الا 000 |اح

 0 او راكن لاو فيوختتلاو بيهرتلا ىف

 0 ام مهيأ هللا ىف مهلبق نم نذلا 000 دق)

 ًاديدشت « مهقوف نه فقسلا مهيلع رخف مدمحلاو باركعاب ى

 للاست هلوق اذكهو هلاخ ناظعاو مه 0 3

 01 دكار هكا انك دوا ةدحاو ةحض-) ةقالكا ةزيوتتىف
 000000 ةدقملاب نأ هنكلز «ةيحولاب ةنقؤمذاتلا
 1 امأف ءهمظعو رمأألا ةمافت ىف بانطالا
 ةن1 لا فال الل لل نما هه نما(, ردنا ةيلاغلا



 ب بجو

 ( لوألا مسقلا)
 ةقيفحلا ةهح لع درت ةرابو . ةدحاولا ةلخأب اماهتما لوك

 ناهجو ناذبف «زاجلا ةهج ىلع 'درب ةراتو

 (لوالا هجولا )

 : انلوقك اذهو ةقيقحلا ةهج ىلع بانط)الا نم درب ام

 هابل ا ىدش هتكطو ه2 ئذي هتضتقو ىف هنا أر

 تاودألا نيسان كدا لاق ألا ده تين سك
 الاد رهام تذلدلا ل فيس نايل

 م1 ا ال 00 ال لامفألا كلن نإف هيلا ةحاح

 كوودولا ةعاو ا مظعل 0 ىف لاش اعا اذه لب نظ

 هج تادنالا هي لع تاودالا هذه نكاذ. ىؤيف 4 هللا

 ىلاعت هلوق درو اذه ىلعو «رذعتم ريغ هلوصح 3 ؛ هلين ىلع

 01 ذإ ) .ىلاعت هل 71 ( '”مكيماَوفأ كلتا كك

 و كرالا ن اف رو 00 97 5 1

 مظعأف + ءانبأ ءاعذألا لمح فر ءاكابلا ثاينزلا ل

 ىلع ( مهارفأ أ, تواوقتو ) هلوقب كلذ ىف راكن ,الاو َّدّرلا هلل
 كاتملا :رهاإك لكل نزلا ةشحاش ىمرلا ىف كفإالا لهأ



 سل سو

 001 و ها لع دئازف مم ناكامو ةمقاولا ةفص 6

 «دئاوفلا نم هانرك ذ ام ىلع هئاوتحال ًابانطإ نوكي هلاح اذه اف

 : لوش ناب دئاوفلا نع ىرَعلا ليوطتلا ةفصن اهاكح نإو

 ا |1123 اذك اك "ند اذ 2و اذكار دم
 : ناتو تاس ا ل ل ل لوا ا

 لثق مث ةريثكح ليصافت عم لازنلا دتشاو لاتقلا ّىمتو

 00 و هسار رسلأو ناهامو لسبع

 0 0 كد بائذا و عابسلاو رويطلل اماعط هدسج

 ال كا ا هيج نم ليوطتلا هل لاق ها

 ةلثمأ اه هلق الكم 8 0 ' ىتلا ةريزغلا دئاوفلا نع ”ةيلاغ

 5 - ل ا

 مك

 000 || الا ىف اعتاز نوكم دق بانط.الا نا معاو

 000000 0 0 راكنلا ناكيف ؛ ةددعتملا لما ىف درب دقو

 كاع تاشومع اهي لاو لكك



 53 فورين

 وهو اقل 0-5 اه هدب رب أم ىلا ماعلا 57

 تقلل الا ىف "ناتيواشب نايرح الا ناقيرطلاو زاجماالا ريظن

 امإ ”صتخم امهدحأ نأ الخ ؛ لي وطتلاو بانطإالا اريظن امهو

 كلذ ريغ وأ قيددص ةرايز وأ : : ذع هايع وأ « نسح هزت

 11 اق كيس ان كاتم مبانطإالا ريظن 5 دئاوفلا نم

 وهو ريثالا نا هاكح ام « لي وطتلاو « بانطإالاو « زاحجإالا

 56 رطل كع قى نيحلا ن رهط ل

 0 1 و دار مزهو هلتقف ناهام نا

 ارو نيتمؤملا ربما ىلا ىناتكك : لاف كادي 2 1

 هركحسعو « ىدب ىف هاخو ىدب نيب ناهام نب ىسيع
 ةءاغردض زجمادق باتك اذهف مالسلاو ىرعإ 0

 «بانطإ الو ليوطت ريغ نم دوصقملاضرغلاب هيف ىتأو زاحتالا

 ةلثمأ نسحأ نم وهو « اهلاجإو ةصقلا ليصافت ىلع هلاتشأل

 ةصقلا حرشتل كن إف بانطالا ةهج ىلع هتهجو نإو ءزاجالا

 ةوقو نومألا مظعت نم ةميظع اذ امم عدوتو ةلصفم

 نم رامكلا لع هلاطتساو مالسالا لح ةشيو ا |
 « ليق اهف انا رقت نك ناعام 3 يم 5 ؛ ةدرلا لهأ

 7 (زارطلا) تاسع ؟
 ب



 2ك ل

 ىغبني اهلك ديلاقتلاو حوتفلا بتك نا : الاقو « اضبأ ىمئاغلا
 ”ماوع ىلع ًارقب امم اهمال «بانطالا ةريثك ةلّوطم نوكت نأ

 ةقرفت ال هن اب ىغش امهمالكف « نايبلا ىلا اهراقتفال سانلا

 00 اع الا تهذملا 2 ليو طتلاو اهنانط الا نب

 ةدئافال هنإف « لي وطتلا فالخت ةميظع ةدئافل ركّذي بانطوالا

 000 ا 0 تك ألا هلع ىذلا وه ادعو * هئارو

 00101 لو راش وعلا دعو ناحل نا ذك ريشي
 0 1 هال الا نوع امون ةقرقلا
 الا كاذ امو ؛ مالكلا ىف ةمومذم ةفص هنإف ءليوطتلا فالخب

 هاف « ليوطتلا فالخت ةدئافلا لجا نم ”ىح بانطوالا نال

 ام نأ هانركذ ام عومجم نم لصف « ةدئاف ريغ نم نوكي

 ااا تالا ومآ لكلا قاتم نم ةّلنلا لا + لصوت
 ىلع ظفللا ةلالد وهف ٌراجإالا اماف « لب وطتلاو « بانطإالاو

 ىلا انزمر دقو « لمْيف ٍةدايز الو « لخيَف ناصقتن ريغ نم هانعم
 نابواستم اهف ”بانطالا 1 : ل وطتلا 0 0 4

 «ةدىدج ةدئاش صتخم بانطإالا 3 الخ « ا 0

 د0 لت ان انو 1 وطنا "نع ازاتنم ناك ابلحأالو
 00 ا ل اللا قم اسم كلطل تالي قت



 ل مسا

 ىنعملا ىلع ظفللا ىف ةدايز اهنإف « ةفدارتملا ظافلالا هنع جرذل

 « ديدرب ريغ نم انلوقو « ةديدج تسيل 8 « ةيوغل ةدئافل

 يينرضا فرضا ::|تاوقك ةيظفللا ده نا ف

 دق راغلل وهو عددج قرتلاتل نسا لظ سمكا

 جراخ هناف بانطرالا الخ « هرب ركتو ظفللا ديدرت هنكل

 هذهب بانطوالا ةيه اما حرش هانركذ اع حضوف بكذا

 اه ل ىتلا روم ال ءاهباا انرمشأ ىتلا دويقلا

 , ةدئاف ريغ كرم ديزم وهو « ليوطتلا « ةنالث ”بانطإالا

 ,ديدرتلا ديق رب ركتلا جرخ دقو 5

 هذه راشعأاب ا ؛ ةديدملا ةدئافلا ديش فدارتملا رخو

 بانطإالا لصاح ناكف « قئاقحلا رئاس نم هريغ نع دويقلا

 تنطأ : مطوق نم [ذخأ « ىاعملا ف ةئلابلا ىف ءاذنل

 اسوس ىف لجبلا طاع اذا ءمعرلا

 ىف ةفاقثحا ىف هالك ذ امل نصفانم ريغارعو هاف 0

 بابلا ردص

 قليلا ءاباع نأ راف ليوطتلا نيب و هنيب ةقرفتلا ( 5

 وه بائطرالا نأ لوالا بهذملا « نابهذم كلذ ىف مهل

 نعو« ىركبسلا لاله أ نم جحا وجاد 00



 كك ل

 0 رح نقاء ةكرلا نومأالا ق "ألا لضحال
 همالك ىف ىنطأ زدصم ؛بانطالاو ؛ بابلا اذه ىف داري الاب

 نم هقاقتشاو قاع ةداف اذال هلوذ لوطو هيف غلاب اذإ 4 ابانطإ

 010 بنطم سرفو 6 هيف 3 لاطاذا ناكلاب قطا :مهطوق

 هلوطل شط هي لبح 0 كلذ 0 نمو“ 6 لاط اذا

 هنبب ةقرفتلاو هتيهام ركذنلف ؛مالكلا ىف زاجيإالا ضيقت وهو

 ةلثم الا 0 د 2 ا 1 3 4 ليوطتلا سو

 ىلاعت هللا ةنوعع اهاصفت ةثالمث كحاب هذبق 6 هيف

 * لوالا ثحبلا ع

 ) لب وطتلا نيبو هنب ةقرفتلاو هترهام 2 (

 عملا لع ظفللا ةدايز وه نايبلا ءاماع ناسل ىف هانعمو

 « ىنعملا ىلع ظفللا ةدايز وه:انلوقف ددرث ريغ نم ةديدج ةدئافل

 ا الوقت ةفئارلا ظاقلالا قو « باتطرالا ىف ماع
 4 هذال انإ اوقو 6 هائعمّلع ظفللا ةدابز باب ن م هلك هتاف” دلساو

 ,( ةدب دح انلوقو « ةدئاف ريغ نم ةداز هن إف 6 و ك2ع 0

 تر سرفلا بنط نم افصو ٠ 0 هباوص )0(

 هرهظ لاط
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 نظنني اع إف ؛ اوقحلت اوقف( عفلخ نم ةوذخحت ةعاسلا نإو

 نوزع 5 : دال و مقاع ف هنبا اوفا 1 نخآ كلو

 مهيار اذاو ء هوصعت الو هللا اوعيطاو « ماهبلاو عاقبلا تعا

0 
 نيعلا 3 اوقحلت | 6 هلوق ةقيخأ أم ظحلميلو 4 ف. رضتلا

 4 ظافلالا ةلازحو تانللا ةغالب نم هيلع لمتخا امو ةريصمبلا

 "لدو « ىلوتساو ةغالبلا شرع ىلع ىوتسا نم ”مالكل هنإو

 فاج ةاعارع كيلعف « ايندلاو نيدلا ٌاصم لع ذخر لا

 الو هةعاللا ةحرأ هلع رود ىتلا مطقلا ل0302
 الا 6 هماعو هلام لع ءالتساالاو 6 همامزب هب دج 1 ليدس

 ىلع ةيلوتسمو « هرارسأ ىلع ةيوتحم نوكت لوصف زارحإ ادعل
 ك4نم دوصقلملا

 م لوالا لصفلا يو

 ) هأذعم نادبو بانطالا و َْق (

 هانعم تنأأل « تادرفملاب صتخم الو . فلتؤلا مالكلا ىف



 ل

 اد اا نيم | ام ةقانمإ ىف ةفزرع الو ملا ةمشح كانه

 هنأو « ثداز ةلقل مران فعض ىلع ةلالد هيف «رانلا ىلع لاق مث

 اا ىدنم ال كك بتللزت تيربأ اهإ اينو ةلوب اهنفطت
 ذ لقب لو « لع ةظفلبب ىتأ مث « مهناكم اوفرعي الو مهلا

 اا دمت الآ لع الماجالا هنورخ لدي ايلا

 فى“ ةءورم الو 11 الاي نم ةعاق لونلاب ءالقتساإلا

 ةدمعلاوه فيئاأتلا ننام ررق اع كل حو دقف « ةر وعلا ةيطغل

 ةماخو اهناع مظعو ىناعملا نسح ىف ديك 0

 000 كال ايما نعوم ةقئارلا ةلكم إلا نمو «لهرمأ

 هنف 5 005 ةاحيب هلا نا ) : هتفالخ ل

 نع د َ 00 هل جم 0 1 - ريكا

 000 11 هيد«( ضئارفلا .ضئارفلا ءاوديجقت نا
 1 0000 6 ىلاعت هللا نإ «ةثملا ى 1

 0 حوتلاو صالخ. الأ 0 الك 1 لع مسلما همر

 50 ىومبلا 5 نع رسملاف ءاه دقاعم ىف نيماسملا قومقح

 بح اعرالا: رسما ىذأ ا ا ال
 ركلمأ كلا كف تواانرعو م هسا ةماعلا ركل

 1 0 لح اوقات )1(



 فاي لال ا

 مراكم نم ائيش نوفل ايالف نكح الو ةورا مهل نيل ةأفح

 تاعلا" الردلاب نويت ىلا( هقاجرا نانا 7 لوكات
 تاقوالا ىف الا مهنوداتعي ال فايضألا نأ ىلع هب لديل «نيعملا

 سيل مهبلك نأ نذوتل لاعفتسالا نيس هبقع هنإ مث « ةليلقل

 هراكن ال ةردنلا ةهج ىلع كلذ هنم عش اهناو « حابنلا هنداع نم

 ءةلقلا مج ىلع كيال ا ءمبب هل دلهع ال هن اوءفيضلل

 ىلا ةراغإ ماللاب قاع 3 ل الا مدصقب ال اوناك 5

 ىلع ضن ةلالد هفو 4 59 لكم دصقال نودورعم موق مهنأ

 عوجلا نم هتوق ةلقو هلازهل حابنتسالاب الا حبني ال مهبلك نا

 هاوس نوكلمي ال مهما ىلع لديل يلكلا درفا مث « فعضلاو

 مهلا بلكلا فانا هنإ مث ءرقفلا ةرثكو لاملا ةراقحل

 معا 0 فر ا تلد لا ١ ىقأ هنا مث لالخ راقكلا

 هبجلاوح نورشابب, مم او « كلذ ىف م. قم 0 9 مداخ ال

 | هنأ ىلع لديل « مهم .ال ةرشاس مهم لوقلا لعج مث ؛ 5

 ءاقأف «رانلا ءافطإ ىف اهريغو 1 ءاابفلط ملا
 أهوفرشب لو« محن حلاو ١+ ءاضق ىف ةمواظاو ةمألا ماقم مهعأ

 لا نم ركنتسي امل نيلئاق مباعج مث « كلذ نع

 نكي رف مألا قح ىف ةروعلا نم 508 رعت هركذ

 ديس



 3 فش

 مااا د لع كاذ لب « عضو ١ لك ىف قو _عضوم

 000 تلق اجو [اعإ دادزبو قوش قايسلاذخأمو

 ئ 7 هاب م ىلع تلهدسا لق امدحو تام ل 0ع ق

 "ا تا ولج 0 010 نم هنزاح ام

 بس وكلا ةلقلا َّق 'باجرالا نك 0ك 6 هاو

 م

 رجلا هلع 0 0 1

 0 اجمل هنأ 0 1 00 اذه فيلأتف ١'(

 ةبارعأ مما ىلع ةلالد هيفو « لاجرلاب صرصنوم (مو) وقت

 ءراَمع - 0 هوجو نايب يف 00 كا ةملافو (1١ ١

 هتلاق تم ها تنلا اذه لاق . ىعمصالا ةرابع كاهو ةفيخس

 مهنوكل لخبلا ىلا مهبسن . ءاجهطلا نم ًابورض عجح هنال . برعلا
 نوضوعيف ءاملاب نولخبب مهنوكو . نافيضلا ةفاخم محران نوثفطب

 . ةلوب اهئتفطت ةفيعذ مهرانف بطحلاب نولخبب مهنوكو . لوبلا هنع

 ناهماب مهقصوو . ةءاشلا ةلوب نم لقأ يه 25 ردع ةلو ةلودلا تنك
 ع
 ع 200 |
 ٠ مهم ولل تكلدو . ميج
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 اهضعب اذخا ةمئالتم مالكلا ةازجأ نوكت ىتح « ةبكرملا لمجباو

 زهوخ وفصياو ظاشرالا رف كلذ ةنيعر# هك ناحل

 ضوُصرملا ملا دا ءانبلا ةلزتع هلاح ريصيو « فيئلأتلا ماظن

 رهاوملاب هطامسأ : ل ردللا نما فتعلا !ءالزعالا مث الملا

 برضنلو « ماظن قسرا نبل ان متأ ىلع صلت « ءىل اللاو
 نيلاثم كلذ ىف

 ىرتحبلا لوقك اذهو حدملا ىف ( لوألا لاثلا)
 ير فل ايار نإ اف“ شم دق نع 0

 0 ل يا

 35 اشو 0 قلخ قا

 8 د نإ تلك اخراص هتئج نإ فيسلاك

 1 ل تلاد ل اناضذاف

 هلوق عقوم ا را 0 ىلا غابص الاك

 ةلركلا ف لماكلا لجرلا وه ( مست فلقة

 هينتع نع ولا ناقش ةفاضإو ددؤسلا 6 مات 3

 ةعزط-ىف نئحاو هييشتلا قداس لق تانك

 ىف ريكتلا قار اذإ سيلف ( ليقلا ممست ناذآ 10

 (زارطلا) مهم ؟ ج
 أ
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 ؛ هيف عاز 0 اذهو « اهمضهو سنارفلا ا 00

 ناكرالا كارا بالكل نوع ءانركذام 'ح سمو امو

 لجألو « فاطعألا ُلاَعو هطاشنلا كر را اهعامس دنع

 00 2 ا مئاطلا ماحيو « ليخبلا وعسيو «نابملا مد كلذ

 ءرلا هرقل فرش 5 طاخلا دحتو «لذبلا 3 3 كلا

 د ءركملا كانت نم َقاَمَأ ؛ءالكلا كلذ عطقا 0 0

 « لام لذد نم هنم 00 0 ا مولا كت ةخف 0

 ةدئاف ىه هذهو , لئاه ىعأ ىلع مادقإ وأ «ةموقع كرت وأ

 لال اكلنا م ىعذولاا حيصفلا ناسا ر رحس

 ٍ 0 سو هلع هللا لص هلوق ةلاقملا هذه قامعنو ب لاو

 0007 اع ىلا هب نيف اجلا نايا نم

 اميمج زاجملاو ةقيقحلل المتحم نوكي "مالك درو اذا معن ءزاجلا
 لع هله ى ا هتقيقح لع 0 نآك دعت رشلا راو ىف

 اذه انررق دقو « عرف ز زاجلاو ء لصألا ىه 5 هزاجم

 ةغالبلا مولعل قلعتي نا ةدسألا بتكلا ىفذخألا

 ( ةثلاثلا ةدعاقلا )

 0 ل طاقالا ١ نإ بهلأتلا#لاوملا ةاءارم نجح



 د فل

 لاصفنالاو لاصتالا عضاومو «راهظرالاو رامضرالاو « ريخأتلاو
 ةعابص هدو انع كلذ يع ىلا !فورطا تاير م رطل

 0 هبجوفو « بارعالا لع

 ( ةيناثلا ةدعاقلا )

 كرما :م ظفللا هيضتق ام ةاعارم |عيلع جن

 وهو أ مي ءظع -- ل زاجل نأ معاو

 انحرتت 0 ةحاصفلا باب ىف لاعتسالاب قحأ

 1 دلو هيدا نع كلذ عاف قيصاف هنا
 ضرغلا تابث ا ا مالكلا هدنة اره ا

 50007 0 عماسلا سفن ىف دوصقللا

 انلق اذإ انآ كلذ ناكر 0 اع قا 0 لح ووسلا

 ةقرفتلا نكل « عاجش ديز انلوق ةدئاف ديفب هنإف «دسأ ديز

 ديز : انلوق تف « ةرهاظ ليختلاو روصتلا ىف نيلوقلا ني
 م ب 0 'عماسلا هنم ليك لأ عاجش

 “اناء دس ديز «انلق اذاو « لاطنالا ىلع ”مادقم « بورملا

 نم هب فصتم وه أمو ةتلعو دهن ةروص كاذ دنع لك

 « ناويح لك ىلع ةلاطتسالاو ةوقلاو « شطبلاو ةعاجشلا



 2 ل د

 لا لا ا ا

 ل ١ علب و © دكعلا نمو 0 ا 1 ل كاد

 ثالث دعاوق

 ل لا ةدعاماا

 مالكلا بيلاسأ نم لصق ايف رئانلاو مظانلا ىلع بجي

 دتبملا فيررعل نم هعورفو ةلورعأ وساع هيضتش ام ةاعارم

 ريغ ىف ًازاوجو « طرش وأ « ًاماهفتسا ناك اذا « ًبوجو همدقتو
 ظ 58 ًادتنلا ناكاذا هعدشو « ريخلا 0 000 « كلذ

 ءابوجو ةيلعف ىلو ألا ةلمجلا "نوك« ءازجلاو طرشلاف ىارب نأو

 رم الاك« ةيئاشنإ ةيلعف وأ « ةيعسا ةلج تناكاذا ءافلاب ةيناثلاو

 اذا ةيمسالا ةلخلا يفواولاب ىتأب نأو « ةيضام ةيربخ وأ « ىهنلاو
 لك عضل نآو « تعغملا عراضلا : فدا ا

 ا 0 ةلاص الاب هانعم هيضتش أمل فرح

 ةلمتحما "ا دان )و لامس عا مارت

 ىضمالل( ذإب )و ةحمرضلا عاوملا ىف ( اذأب )و اهف كو كلا
 اهيف ريمضلا دوع ةأعارم 1رم 5 امو « لما ىف رظنيو

 مدقتلاو « ريكا قيارعتلا ىف“ فّرصتتو بجي ال امو



 اللا لا

 ةاخا دك أن ةعوضوم تناك امل | ا كلذ 0

 0 تاأذح || 2 اهملوخد رفتغا مدا ةمادجألا

 هان ذ كاع تب دخلا

 ةنئادج الا ةلجلا لع تاخد اذا اهنا وه ةئارأأ ةدئالا

 هلوقك دقو ربما 00 م 0 ع را قالا 2 كتف

 الهم اوم ذإ رفسلا ىف نإو ا نا ا نإ

 50 ومعم 0 0 ٌثيح 3 اعإ اذدهو

 فرع اف قو انانلا ىف الخات نإ سلات 7

 ةتراطلا وصلا ذه مك كا ا

 ةيدارفاالا لئالدلا ف مالكلا وهو 6 3 امل نف نم ىباثلا

 قيفوتلا هللابو

 اثل١ نابلا

 (اةيكرل ينام رويل تاير تراس اول اناا

 رؤم الاف مالك خا اني طال أل عيمج نا معا

 : ةبكرملارومالا ى ىرجحيف -"ضراع ضرع نأ آلا ةيدارف,الا

 الا «ةبكرملا رؤمألا ىف ”مالكو ه انإ نءالا ةركذن ىذلاو
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 عيرأ املج ( نإ) دئاوف نايب ةعلاسلا ةروصلا

 ةناقلا ةلجلا طبرت هيلا انرشأ ؟ ا قو الإ ةقئانلا

 نراك حا ؛ 5 فلاحا 1 ادي ألا

 000 اع ايطقبلا ولو ءاذجاو اغار 0 ارد دق 5-5

 ىف نيقتملا نإ لا هلم ادع ؛ةعالملا تلطاو 0

 ولف ( نورتمت هب مُتتك ام اذه نإ ) هلوق دعب ( نيمأ مآقم
 لزعمب ماظنلا نسح نم ناك« نيمأ ماقم ىف نوقتللف : لاق

 نسحب نم م أبعم 0 نآشلا نامل "نأ ةيناثلا ةدئافلا

 00 لع الام فلانا ةقاشر و ءماظنلا ةدوجو « عقوملا

 هنإ ) ىلاعت لم( قب ف هن إ ) ىلاعت هلرقك اذهو

 | وس 5كم لع ن هنإ وو هور هللا دداحت ن

 ا ال هنإ ) ىلاعت هلوق 2 2
 0 7-5 :ىهن اهنأ ةثلاثلا ةدئافلا

 ا
 ىداعسل ىلمش ملغ 317 د 3

 ةتاطإلاب ع "كال

 هلك
 ا لا نو ع عم ا

 5 لزابلا فببحو هودساو َءاوش نإ
5- 



 5 ل

 ةقرفتلا 0 ربظل انبه نمو ءاكرش اقلعتم 0608 دمتعع سيل

 نأ كل ربظي لوألا ريسفتلا ىلع تنأف « نيريسفتلا نيب
 ىلاعت هللا ىلا ءاكرشلا ةفاضإ ةهج نم مهبلع هجوت امنإ راكت يالا

 ةهج نم وأ « نا ةهج نم ناك لوس « قالطإالا ةهج ىلع

 نال نمل ةيشالا ف هلل كي رشال هنأ ينعملا 3 مريغ

 امنإ راكن الا نإف « ىناثلا ىنعملا فالخي « نملا ريغ نم الو

 نأ كش الو« ُديغ ال نإلا ةكراشم ةهج نم اهجوتم ناك
 لوألا ريستلا نوكب اذه لعو  ديقتلا تلاع يد

 هارت د ايو ,ىناثلا نيسمتلا نم.ةغلابملا لع لطاو 1

 اتيت دب الاي هذه داربإ ناك دقلو امه هل

 رج ىذلاو ء هب صخأو هنم اهنوكل ريخأتلاو ىيدقتلا لصفب

 نم ىهه له « لاكشوالا نم اهبف ضرع اموه انبه اهدرإ نم
 اهارله عار ريحان مدقتلا باب 500 باب

 اتكتو « ةّنج ارارسأ هتحت نإف« ظنلا رارسأ نم كيلع درب

 ملانملا ىلع كملطتتو « دئاوفلا نم ريثك ىلع كببنت « ةريزغ
 | ه

 لك ىلا ىده « قيفوتب هللا نم تظحل اذا اذه « دقاعملاو



 0-2 الا د

 الو ميدقت هيف نوكي ال اذه ىلعو « اهلايح ىلع ةلمج ةيناثلاو

 نع امهدحأ عاطقنال « ءاكرشلاو نملا ىلا ةفاضرالاب ريخأ
 ةفاضرالاب ريخأتلاو دقتلا ريدقت نكي "معن ء ىرت اك رخاالا
 فرظلا مدت نيب قرف نم له : لاقيف « هسفن فرآظلا ىلا

 رار يف ةقرفتلا نم نك ىذلاو + هريخاتو ءاكرشلا لع

 ناكل من 0000 ناك اذا فرظلا نإ : لا

 نأ عم اكيرش هل اا كا ع ”هجوتم راكن الا نإف

 : لاق ول ام فال « ءاكرش هريغل وام مل يبنأ لع ا

 هيف سيل نكل ؛ هيف ”لصاح راكنِالا ناف « هلل ءاكرش اولعجو

 0210 كد ةراطنو ء ءاكرش هريدلا اواعج ام نأ لك ةلالد
 ا الإ ترا اذا كلن إف .كترتا اذهسامو ءاذه كترماأم

 هيف نوكي نأ ريغ نم كسفن نع سعألا ىفنن هلصاح ناك
 0011 24 فال ءرشلا *ىشنا هيرمأ' كنا لع ةلآلد

 000 الا نأ لع لاد اوه اك هئاف : كترمأ اذ
 بالا 0 كولا ىف ا دق كنأ ىلع لاد هنإف

 هتررق ؟

 وه « لد لوألا لرقشلا نورك نأ ىناثلا ريسفتلا

 اك رطلا نار1 هب لغو , ءاكرذشلا وه قاثلا لوعقملاو : نما
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 نإف هييملاب باب نم. نؤكح وا «يساار يعل

 ن. هيضتقبو رصحلا بجوي ام انه سيلف رصحلا باب نم ناك
 كدعتلا باب. نموت نإ وأ هيلع لقا ا ردنا

 :ىيحأتلاو مدعتلا ىف“ ىاملا "نيب ةقرفتلا .اونهلظأف : اركألاو
 نوكم ام دمتل ءانيغاذلا عون دك للا

 هاو امان ااا ءارعو ىاطلا ةووحلا س

 ايل حو رفا جناب نا ةن الا” نتوك نإ ل

 بارعرالا ىف امل نوكي اذه ىلعو ريخأتلاو مدقتلا باب نم
 كك 00 منان افا ىتلا نوك و 2

 يل ماو رمل نوت نا

 ابلالخ لعجو ًاراَرَق ضر آلا 00 /ناعت هليكك

 ءلاقت للا تاتك ق«لاعتسالاو رولا تيك رك 0

 ولك فلا ةره لو الأ لومفلاف والرسل نك

 راكن الا نوكي اذه ىلعو ( هلل ) هلوق وهو « فرظلاوه ىناثلاو

 نوكيو  قالط.الا ىلع ءاكرش ىلاعت هلل نوكيي نأ ىلع اهجوتم
 ل 18 وذم لمف راهضا لغ(ىذلإو تبا

  اهلايح ىلع ةلمج ىلو الاف « نما اولعج ليق « ءاكرش هلل اولعج

 (زارطلا) تسجل



 3 نع

 م هللا ءاملعلا» فني اهنإببلاقبةولف «خيمملا7نيكعف ال ”لوعفلا
 نر اًههر لكوبم هقاذالا# ةاماعلا ىنخ ام ءردق ناكل

 كاد "للا وه ىشخلا 3 دبش و ىشاكخا ىفءال ا يدا

 ةيشخ ىف مٌتريغ ءانماعلا كواشت نأ منتج ال اذه دنعو « هريغ

 ىلعو « ءاماعلا ىف ةروصحم ةيشللا لوألا ىنعملا ليف « هللا

 افشل نووكس ذه عمو « هريغ نود نحمل هللا ىتاثلا ىنعملا

 ةهج نم لصح امنإ نيينعملا نيب ةقرفتلا رسو « مثريغلو ءاماعلل

 30 د طفلا رو لعافلا راب نماولركا 3 ام

 ل نيك اى هالات اصتخ رصملا ناك اهاوزن هاقررت

 اع الاف رملا ”رتاور( اليو رثأ نما رصحلا" نأل/ «اهلبق
 ل دعا ىاقلا هححولا/ء لبق 20 نان يل

 اا دل 1: كانيتكت ها رياع ءامسالا ضمت اًسيأ < تافضلا

 تافصلا نم ةفص ىلع ليز نوكي نأ تيفن كنإف « امئاق
 مئاق ام : كلوقكف ءامسالا ىلع اهرصح اأو « مايقلا ةفص ألا

 ءديبزا الا دق ال مايقلا يك ا تيفن كننإف ءديز الأ

 اذه لعف « هانررق اك ( الا ) دعب ام لوانتي, امتإ ٌئصحلاف

 رن دلو قئافملاواءاممألا ىيلئاسملا نراقعا:نوكلي

 ( نملا كرش هلل اواعجو ) ىلاعت هلوق نوكيا لع لئاق لاق



 ل 94ه ب

 نإ هنأ هانعم نوكي اذه ىلعو « امهنيب قرفريغ نم ةيطرشلا
 كيرك 11 ىمركت نإ الرق 6 لاك كد نانا تل

 نايصعلاو ًايفنم 'فولا نوكي اذه ىلعو « نايفنم نامارك الاف
 تتركب اامهيلع نالوأالا ناليزواتلاز ضنا فلا دانا
 ا قالب ء نإ فالخما طم ايف ظرش( وا زان هلل
 ةببارعالا ىتكلا ىف اهانعم انر رق دقو « ءارفلا ةمحز

 (آلإ )و (ام) نأ معا , الإو ءاَّم ( ةسداسلا ةروصلا)
 ىف ام « ةلاحمال رصحلا ناديفي امهناف مالكلا ىف ابكر اذا
 لو الا هجولا « ناهجو ناذبف « تافصلا ىف امو « ءامسالا

 ,”ليز الا ًاريعبرض ام كلوقكل عافلا ىف اًمِإءءامسالا ىفرصملا

 ىف امإو.ء ذيزر الا وزرمسل ةجيراض الفن اذللع ىف

 00 ىعملاف « ًارمع الا دز منرف امانعلوقك لرشللا

 رز وعلا برض ام تلقرولو ءورع'الا ديزل :توريذماال

 (االا) لي اماوهو« لوعفملا ريصخ وه ضرغلا نال «ءاوسن اناا

 راطتخ ى. ءاج امو 6 لومفملا نع ناتو لعاقلا ميشال
 ىنمملاف ( ه اماعلا هدابع نم هللا ىشخ امإ ) ىلاعت هلوق لعافلا
 ىلاعت هللا ةبقارع نودبتسملا مث مهنأو « مث الا هلل ىئاخال هنأ
 ىقامقاو :شللا نا ىلو# قلما انو 0 ميظعتو



 ا

 0 02 10 لومو ا ةلاغ الا ةءادهاو لوبقلا مدع

 نم كلذ ريغ ىلا ء ئطعت "لولو كركش الو ىتيضقأ
 ادا كوكا لزمكو وعملا

 ادعاق ربأ هللا نيع 'تلقف

 ىلاصواو كيردل ىسار اوعطق ولو

 2 اهمزالف لاصو الا عيطقت عم | 1 نت اذ ف

 ةملطملا ىهواولا هذهو , ةلاعالا لخدأ نوكت ةفلًالاو ةبمل

 00 159 ياللا كلاز الاوز ردها ذاق :رارثألا هذه لع

 هدا ل12 تانسإ ناك

 مس ءامسلا تاما مار ولو

 ايانملا هلاتت 20 (ئاه نأك نملك ناءاذه لف علا

 هل 0 < ةيقاو ةلام ال ف 0 دعبلا ةءاغ ىف

 داو ىه ب احل ةنيه هيلق ىف لخدم ال نم لا يكف
 'ءرسأو هكاله ىلا ”برقأو ”لخدأ هل

 اا هل اما اوت ) وكي نأ ثلاثلا ليوأتا

 ىفنلا اك الرعد ناوكس اذه نلعو .«!ءارقلا, هلاق م ةيظرشلا

 نإ ىف كلذ ناك ام هل بلق ريغ ن. ىفنلا نم هانعمل ًاديفم
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 معا هللا ورم بيبض .ةلتسم قيل ارك تناك هني رقلا ل هل فلاح لع

 3 وه "ربدقتلاو «ريدقتلل 55 (ول) نأ افلا ليوأتلا

 هلوق ىف 5 دوجوملا ىنعم مكاو 00 ىنعم دوجوم ا ىطعي
 دوخو ناوق هنإف ( انتدسفل هللا الا ا أمف ناكول) ىلاعت

 ةدعاقلا هذه تذع اذإف 6 داسفلا دوجو ىلع َه 0 2 لإ

 ال ريدقت ىلع عكا تابثإلا دصقل اهم قبر 0

 هنق ىدلا الخ لع مكملا تر ككل جملا بس

 محلا ل نم 5 5

 اذإ هيف ءاذه لع ( تيص ) لا ”بمحبف « اقلطم

 نم ىلاعت هللا هاطعأ امل « نايصع هنم ٌراكصي مل هللا فخم م
 تيتا: نقوش تكف « لاقلا ةراهطو « سفنلا ةيكز,

 نايضلا ءافتثا ٌنوكي اذه ليف ءفوللا نم تاولا 0|

 2 مف للا 8 ولو تاك هلوق هلاثمو 6 1 يا

 بحي اذه ىلعف ( تاوضرعم ا ميمعسأ ولو ا

 ريدقتلا نوكيف جر وق“ هاثززقزام لعشسالا

 ا «ميفتلا مهقح ىف ىَدْجَأ امل ىلاعت هللا ممَيف ول اهف
 ةوقلا مهبلس دقو ماح نييك دانعلاو درعا نم هب اوصتخا

 ىف لخداو مهفلا ءافتثا ىف غلب | اذه عم نوكحيف ,ةمهافلا
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 (اولا) ىف هوعروت ام لع هرتخألا ”ناكااذإ :هئافن( هضمي لهل
 ا ا و

 0 1 ا د ميفللاو ماةومللا ىف ابل نازل

 ل اال لع ىراطساو ( ىلإ قرصا نونا اما لوقت

 1 اك الع هلام يوم هقل اكلم درو, ادعت انك

 اا رح كرا لولا :ليوأتلا م ةثالع تيالب وأ: هلوماوغ
 ا ا 1 يعزون الاسر الا: نمد كا ذام
 0 اما را رك سان نارقلا نسا كلف نم

 ا ميظع ريثأت نئارقللو  ىفنلل هتدافإ
 ركل ده ىلعو ؛تازاجملاو قئاقحلاو « صوصخلاو « مومعلا

 2 00 6 ةراهطل دوق اك هلا ربخلا ىف ىنعملا

 سالب ا هنإذ هبلق نع فوللا ىفتنا ول هنإ ثيحن هتعزع

 فولللا نم ناكم مفرأ ىف لصح دقو هب فيكف ؛ ةيصعم

 هنوك ربرقت ريغ نم هلاح ىلع 'ىفنلا نوكي اذه ىلعو « هالعأو

 لطر الاب وأم نأ واو)ىلاعت هلوقك آذهو ةنبرقلا لجأ نم ان هيث

 خا م هلا 2 82 ”مالقأ ةرحش ن 8

 هللا تاكل دافنلا توب : نع ا الا رهاظف ( هللا تالكا

 هئاقب نم 5 ب كج اذيلق( ول ) نمت ىف ىفنم ا
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 ةيعا لك راصد الاب قو رضبملا 6 ناس د١ كرد

 كانه ةغلابم ريغ نم ةايعتناملا ةضرالا ف قارنا لاو هومولا

 قاملاف كيلا نظن ىرأ و لاق تح ىروم لاو 0 لل

 اهل ةلاحإو ةيؤرلا عمطا اليف :ةظفللا هاني اقل دال

 مالكلا ءايضقتماو ذي ًانلاو' قارتتسالا دش اع اجلا نكمل

 دقو ةيفيدلا مولعلاب قيمي ةيلقتلا ةلدالا نم ةبؤرلا ةلاحتسا ىف

 قيفوتلا هاب ةءابنلا تانك ىف ابل ا ١

 * ةسماخلا ةروصلا »

 اطرخ( نإ) تناك 5 ىصاملل طرشلا فايل

 لبقتسلا يف طرش 5 معز هنإف ءارقلل افالخ ليقتسلا د

 ؟قيلعن .لو الاب اهينم قاتلا قامت نيلعف ةبلظتو ؛ 0

 ةهج ىم نانرئم اعف اظفل نيقدم انك قرف ٠
 ىعملا ةهج نم نايفنم اهف النا قم كك م

 ىنعملا ىف اهف سكعلاب وأ « ايفنم ىناثلاو 0 لوألا ناك نإو

 هودتإف اك شمالا ناك اذاف لاق ال ءاضسا 1
 000 يوبلا ثردملا نب نككيجت ا

 ٍفنَع 1 وا بييص ادبعلا م 1مل ل



 2 ل 0-7

 من باطلا !اَدِه ديك ا ماس الاداب
 غلاب هنايتإ ىف غلاب 1 ( ناب )قلاب نأ« ديكوتلا نم عاملا

 ةغلاممال ا لاد هلك اذهو (ناب) هيفن ىف

 فنمأب ( نلب ) ىّقَت ام ىف غلاب هنأ وه ثلاثلا قيرطلا
 اهعبضو نأ ىلع ةلالد ظعأ ل و 1 ) هلو دك |

 05 - ار رقم اهلك ثدلثلا قرطلا ةدبف  قنلا ىف. ةئلابمال

 0000 ل ةطس ا دكت ا م

 دقف نايبتلا يحاص مراكملا وبا ب هيي اب نا" ان ءالتتلا

 0 ارق نا دأ مدر اك اعبر فاك

 نإ : لاقو ( نلب ) ىفنلا نم دك 1( الب ) ىغنلا نأو «هاندروأ
 ىف هبهذم ىلع ءانب ةلاقملا هذه ىلا بهذ امنإ ىرشخمزلا

 00 نكاح هنا لع ابن اختو هن قولا | ىفنا ني لازتعالا

 ١ كلام لع ةلاد( ل زا كالو ا و ههنا

 000 دلو هنأ يملا وسو هيلا ةنمرألا قلبا
 0 ل ل رمال لد ال دع ءايكح ام: ىلا ئرسخلا

 ءابدألا صن ةهج نم حضاولا ليلدلل هيلا راص امن « همز ا
 اد 002 ديك موبي كلذ لع ةغللا له. لافتساو

 هلوق هتاذ نعراصنالا َكاردإ ( الب ) ىفن ال ىلاعت هللا نآوه
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 عمطلا ةّدال الاخ ودءاجلا عطقب ةغلابملا ةهج ىلع باوملاب

 «ةغلابملا ةهج ىلع ًادراو هنوك دي وو «دح ال كلذ ىلا قّوشتلاو

 رظلا نكتلو) لاق: تيح لاخ أ لب قيلعتلاب هبت: هنأ وه
 ةيلابملا ولم هورفاانل ديب بتح لاخلا اه يدغلا ديالا (١ ايلا ل

 برع الب شيشلا ةلاقم نم هانركَذ ام ىلع ةمطاق ةلالد هيف لا
 اوداّه نيذلا اهيأاي لق ) ةنآ ىف ىلاعت هلوق ىناثلا قيرطلا

 . نإ تول اًونمَتف'سانلا نود" نقال ءالؤ :أ معز ْنِإ

 باوملا ىف ءاخ ادبأ هتؤنمتي الو ) لاق مث ( نيقداص م

 ارادلا لل تن 0 ىف لو ال انبه

 نإ ا ايم ماجلان ود ف ةيفلاخت ثا دنع 95 هدا

 ( ادنأ ةؤتمت, نآو ) ةءالا هذه ىف لاق مث ( نيقداص متكا

 قالو ا ةنأل (هولبأ) ةيناثلا كلو ( ذاب ررأللا نلت

 ةهج ىلع « 'مكلب ء هدك أ هنأ ةهج نم ةغالبلا ىنمم ةيناثل

 انوكح رادلا كعضو نمانلا رات: سا

 هلق“ روفر ناقل حاشي[ واااهرمأ "دة

 قمل ( ةضلاغ ١) لاقتمث اني "لسا تانتنإ "كاد

 هنف ( سائلا نود نم ) هلوق اذكهو « ؟ريغ نود اهب نيصتخم

 (زارطلا) ا 1



 ل اي"ور#طغب

 ايفو ةيبارعالا دصاقملاب قيلي امنا اهرارسأ ىف مالكلا قارغتساو

 م ال د
 ةئمز آلا قنل ناعوضوم امهو ( نل)و (ال) ةئلاثلا ةلاحلا

 ةهج ىلع نوكي انف ةنمزالا ريغ ىف المعتسا نإف « ةلبقتسملا
 ىنلا ىلع للإاد اك ى اعف ناكرتشيف« ةراعتسالاوبناخلا

 هيف عقب ال اذهو « ةلبقتسلا فرقا ىلا نك تانطل

 000 و هايلاو دنللا رعا قم كد آلا ةعأ نو فالخ

 كال ا ناد م نالت اع هان ال هنت
 هلم ايف ىرشخمزلا لاق ٠ « اقلطم لبقتسلا ىف ىف (ال) 1

 0 000 هلصقم ىف
 0 هدر داق ) نأ هلاق ام 0 0

 د 0 غلبأأ اهيفت نأو ء ديك كنا

 ىتلا ةدئافلا كلت ىف ةغالب 0 هل( 5

 ةمالث قرط نم خيبشلا 5

 | لا كرد الزامل ىف لاقت هلوغ لوألا قيرطلا

 « ةلبقتسملا ةنمزألا ىف مومملا ةهج ىلع هتاذ ن غدا د الا ىف

 اناكنلا#ا [ى لاق كلذ نم ملبأب ىلا ىف ةتلانلل دارآ انف

 ىتأف ( ىنارت نل لاق كيلا ْظْنَأ فرأ بر ) ل |ق ثيح ىبوم
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 فنيا انفاهعم لمح. قيل ال1030 زنا
 فن نالف اناث امو « لعش مل هباوج ىف لوقتق َلَمف : انلوق
 هعفني لوا مدن : لوقت كنف اذهلو ءملا قن 9 0

 ءهتقو ىلا ىا مدنلا هعفني الو مدن لوقتو همدن ىفن ىا«مدنلا

 0 امل (م) ىنن نم غلبأ ( ال ) ىف ه0

 الف () نم اهفورح ىف َُْنَأ (اَ) نأ كلذ ىف ببسلاو
 كلذ لجأ نم اهيف ةغلابملا تلصح مَرَج

 (ام) ىهو لاخلا ىننل ةلخاد نوكت نأ ةيناثلا ةلاخلا

 ل مفرلاف ا ديز امو « ديز لعف ام لوقتف

 ميج ىف و ءزابللا صأةنل ايا فاشل
 تالا وا,« لمقلا لع الود ناكءاوس لاأ ل

 لصأى.ةدراو ابرك تادصم هل ةبساوا

 ةكمرك أ ام يمركت نإ: انلوق ماسارورلالل

 كلذ زامل لبقتسملا ىننل تناك ولف « لابقتسالل طرشلا نآل
 ةشاطم تناك امل ىتمركلا نإتكلمك 1 نارك ىف
 ليفتنللا ىتل|تدرو نإف/لاض:مالا ةسالس

 « لالا ىن نم هانرحذام 000 زاجلا ىلع ىه امئاف



 ل انه دس

 هنأو « ناكر يغ هنأ معزتو « هسفن لعفلا راكنإ هانعم نوكيو
 مسالاب ةردصم نوكت ن | امو ءادنأ نؤكي داو ١

 نا تلا هجوم تنأو اذكح لمفت اك فوقك

 0مل الو لعفلا كلذ هنم ىتأتي لأنا قا لعافلا

 دك طفلا 0 1 هحضوا و

 لاق هريغ كلذ ىلع ردت امنإو رداق ريغ هنأو هعنم ًاركشم

 ل ا ب 3 راكز *« للاخ هارد تلق ل كا

 كذا هذه ىلع ةزمهلا 1

 ىو 6

 *« ةعلارلا ةروصلا ا“

 (ملوءالو ٠ نلو..ام ىعو ىقنلا فورح ىف )

 1 لا ال ةفاللاب املمث قتلا فورم كونا رعأو |

 ؛ اهدراومو ابعقاوم بسن ةيرعشلا ىتاعملاو ةينارقلا رارس الا

 | يالا ءاع لج دب ىلا ةنمز الا: ىلا ةفايماإلاب امل
 ةيضاملا ةنمز آلا قنل لعفلا لع ةلخاد نوكت نأ ىلو الا ةلاحلا
 00011 لولا نك ناعوصوم انينإطا كالو 1 : الوقت اذهو

 (م) نآلف الوأ امأ « نيهجو نم ( ملل) ةقرافم ( ال ) نأ الخ



 ات ا ارو ا

 ماتيو ارح تاق رادلا 20 001

 (ال وأ من ) هياوج ناك اذهل « ىرت 5 لعفلا ىف مقو اإ

 اعز اضع خلاك ادا ا انما عقاولا نكن هلك ذخو

 نآامإ 2 لاحلا وكي نآامهم لوالا ها 0
 ةلجلا ترّدص نإف « مسالاب دال تلا دك ةلخلا رك

 اوه لس لمفلا لسيسره قالوه ام

 ادم قو دك لع مين نا تتدر امل اهي ىلا 007

 اكل[ لها اوه 4
 ءاذه لمفت تنأأ : كلوقك مسالاب ةرادصم ةلملا تن
 و ركام رغما دل 7 __-

 هلاب زارقأالا ملا جاتحي ال ًارهاظ كغفلا كلذ درت
 «تنرثاك

 لوق هنمو لاحلل عراضملا لعفلا ناك اذا هلك اذه ا

 رغاشلا

 ىعجاضم رشم ىنتقأ

 ةارغأ بانك قرن ةرايقم
 هعيطتسيالو هلاق ام لع رده ال 90

 نوكت نابامإ < ,لابقتسالل وكم نا ىلاثلا هلا

 :نينيسم لما اوه قضت[: كلرقك لئلا 0



 تك و

 شفخالا نع نكحمو ) راصنألا ا اهنإف / 0 هأوقو

 0 نوكييو ؛ راضرالا ىلا ا | فارما نأ
 ريسفتلا ةطلرش ىلعر ركل ارحل لبق

 ( ةثلاثلا ةروصلا )

 فالتخا بسجل أاهمن أعم قو 6 ماهفتسالا هزم

 اكاش دوز 6 يتسم نإ املا هجو نق « اهعقاوم

 © رعاقلا ىنوكي كشلاق ءامسالا ةزمبلا تلو ادق. هش

 72٠ ادا ى كفلا ناك اذإ ءاذه تلعف تنأا : لوقت

 ذأ 3 2ك تانكلا اذه تيك تنأا تلق اذان

 0و 0 كح 6 ةسفن ا ف

 ا 00 هيمن 0 لاق « هلئاق

 عاقل ىف كعب مقو اماو ءال 1 لعفلا ف مهكش عه رض "١ لح

 ن هولاق امل ًاَساطم لعافلا رك ذب ميهاربإ باوج ناك اذبلو

 "تلك تن )مالسلا هيلع يئس لامن 1 اذكهو 4 كلذ

 00 وطال نإ ى 1 0 سانلل
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 امم ىهو تفذح امنإ ةافلاف نايبلا ءاماع مالك 100

 :”لئاقلاق هن أك لاؤس ريدقت ىلع لوم لاخلا نأل لصولاب نذؤت
 « وبل نكس ابن :هل ليقف « مط نكس لوسرلا ًةالص له
 ىلع دراو هناف ةلثمألا نم هاندروأ ام ميمج ىف لوقلا 5

 كلذ ىف هورّرق ام فلاخ هنإف « هانرك ذ ام ىلعو ةّقبرطلا هذه

 6 اجزم نيتلما 0 نم هأنررق ام اهلاوز نم ضرغلاو

 لاق نم 1 اد

 ءادملا لبوالا ءانغ 0 « ءاديلا كل ىهو ابنقف

 ل 0 نابل 3 م5 لوقو

 ءارعشلا سم لوقو
 حامر مهيف كم ىفب نا 1 ا ا 1 ظ

 إو ىلوالا ةلمجلا هر امم ةيئاثلا لا نارك يل
 5و عت اع نزوتك ال ا 100 تأت ءانثا

 نم هل "كيبل اذه 7 دم نهارا اكولطللا ل نوثلاف اهنم نولك. ال مهنإف ) ىلاعت هلوقو ( هللا نود نم نودبعت

 اذإ اهنع ىَرعِ ةغالبو هم نأشلا ريمض وسكي ام ةناكلا
 (زياصيو قت ْنَم هنإ ) ىلاعت هلوق هلاثمو الل قا



 تك 0

 :اماظلا ههجو نع تاج لكلا كاب سم اغإ

 0 لا أو ا ةفللو دسأ وه ام : لوقو

 هل ”ةمزال ”ةتامث تافصلا

 *« ةيناثلا ةروصلا »

 ( تا

 ا ا

 0 الا راعو ا لجدول دقو الع ءاقلا لخ دو 6 ةيئادقالا

 مدعو اهلوخدل طلاضلاو « ىلاعت هللا باتك ىف لمعتسملا

 0 1 را طول ةراوك ذنم فراك ذا أ 00

 + ا كبسو دحاو الدنا ف ا دق 6

 تباصأ ام ىلع نيا كل 0 ف

 نإ مكنَر اا اعلا لا مرع نمل كلذ نإ

 كتالص ل مهملع للصو ) ىلاعت هلوقو ( ةعاسلا ةَلَرلَز

 ميلا لف نبذلا ىف ىئبطاتحت الو ) ىلاعنا هلوقو ( مل ع 0

 راعألا نيفثلا 0 م وأ ا 1 نوقرغم

 ا ميحر 0 ىفر ناكر محرام الإ وسلا

 ا دال د معرس 6



 ا

 ءاهدركذي ال اناني أت اإ ( اه ) آل ةتبما لا 3

 امهلأ كلذن اوُنْمَي مل رهاقلا دبع خيشلا لاق « هاوس امل ًايفنو

 ال "ثيح امهدحأ حاصيب اير هنأل« نيفدارتملا ةلزنع نانوكي

 00 0 لوقت كناف اذهلو « ”ة5ل حلي

 000 ام هيف حلصإ هلاح اذه اف كاد لوهالا دخلا

 حلصيف « رانيد ال مرد وه امنإ لوقتو ( امنِإ ) هيف حلصي الو
 راثاذ ال مرد الاوهام: لوقت الو ( اع ريف

 * ةهقيقد رع

 0 ال نوكت نأ اهعنمو ىف لصألا (| ) ع 1 ملعا

 ىلاعت هلوق هاتف لوألا امأن هدام أ طاخن هلهجن

 5 (ررزنم تنااإ) هلوقو ريض

 مللا ىتخم امنإ ) ىلامت هلوقو ( اهاضخم نم ندنم تا

 نوكييو هيف ىمألا حضني ام كلذ ريغ ىلا ( ءاملعلا هدابع ن

 زها ورع كولا يع اقر ع كلوقف ىتاثلا اثم امأو « ارهاظ

 ريغ هب رقيو هقحب فرتعي ْنَأ اذه ركذتف : ميدقلا كبحاص

 ةمرحو ةزخالا قع رك ههمذنا نا كنا

 رعاشلا لاق ةيدلا

 (زارطلا) ترها ا



0 

 (فورملا قا تلال فنصلا )

 «بارعوللا م قاعتي فورملارا رسأ ىف مالكلا نأ ملعاو

 ”طارمو ةعالبلاب د امل فورملا نم دارفأ ركذن انو

 0 و حاسما

 (ىلو الا ةروصلا )

 لا درا ىعو ء جركلا تن اياعإ : كلوق ىف( اغا )

 ( داو هلإ هل امن ) ىلاعت هلوق ىف ام ىنعف « هيف ىه ام
 «تايز ا ل املا لعوب لال دخاو هلإألإ ما 7

 شحاوفلا ىِبر مرح امنِإ ) ىلاعت هلوق ىف ةاحنلا نم ةعاج لوقب

 31 تل مرح ام اهف ل

 « هتحصل نذؤبو كلذ ىلع لد ا دقو « شحاوفلا

 قدزرفلا 0

 اكو رابولا قالا نانا ان

 انا م م عقاد

 ام لاق ول 0 كد لع للك سلالات

 0 جاجزلا قاحسإ وأ لاقو 6 لثم 5 3 الإ مهنع

 مّرح ام ىنعم ىف هنأ ( ةتيملا كبلع مرح امنإ ) ىلاعت هلوق ىف



 ب وود

 ةقاطم اهدجتف « هلعش ملو هلعف براق هنأ كلذ ب ا

 تيوس ىةنرلا وذ هلفاساملف كايا 0 ضال ١
 ةيئاخلا

 نكي مل نيبحلا 1 ريغ اذا

 سس 23 0 كا

 0 نا 00 يا اذ 0 يح هنإ

 رخأت. لعجو « هتقان قنشف « حر دق 0 ا 6

 لاق مث ركشو ا

 ذأ 1 نيكل ضانلا دع

 0 ةيم بح نم ىوهلا سيسر

 نيا اطغأ لانقأ صقل نال يكفل هينا لإ
 فرحا, ةيرا نذ اظخأو ةمرلا ذك رك

 ىلاعت هللا لوقنك اذنه اهنإ « ةمزبش ننا لوقل هرعش ريغ

 (اهارب ذكي هذي طا 0[ نط نضال
 عيمج يف لوقلا اذكهو ءاهتيؤر براي او اهرب م هن أ ىنعملاو

 لاعف الل ةفلاخم ريغ نم مضولا اذهرىلع اهعضو نوكيي اهدراوم



 - ضوه

 لا ليي اما لكرامب ةلقوكا هادا ارم 0 3 ىفنلا

 م وأ ؛ مهلك موقلا ىنءاج اموحن ىننملا لعفلل ةلومعم وأ ةيداراك

 ىف ىلع ىنعملاف ؛ اذخا مل ماردلا 0 ماردلا لك ليلا

 ا اهنا نينر تلا نيله ىف نانرك اد ال ”قباطتما#لاوسلا
 00 لا انواما سلا نود لومتتلاب املمتكا رونلا ندا اك

 ا نان تلا

 الا ولع نام اهراك 1و, لاعفالاب نلمح ان

 8000| دروع ايم كذب اعاو ةيرت حب ىلإ لو ةحاس الق

 اهيف عقو دقو « اهيلع ةلاد ةبراقمال ةعوضوم ىهو ( داك) ةظفل
 ا 0 دن ا كالك اين لئاقو ىف ءةاهلا ني تالخ

 لا زا ب ايلي قفل ويفوب « انور تانتزإلا
 ”تاثرلل ىلا فو قبلا تانثرالا ىف. .نوكتف . لامفآلا

 0 دولا ىف ين وكتف ب ةيريتلا ىلإ .نورئاض: راصو

 0 11 فرت 6ع لاضألاك ليقتسملا ىو :تايثولل

 كح لع ا امنأ ا ك  انان ا دق ( نواعشب اوداك

 "ا اك اعل - قلق .اذافج دب تلات لاو ١ فلا ىف لابخألا

 ٠ لعفب داك : ليق اذاو « لعفلا براق الو لعفب مل هنأ 'ضرغلاف



 ل ذ١ولب

 نكيبكلم ايف دو ال لاق ابلكا اميل ا نأ ذارأ
 5 ل

 ىف ىفنلا فرح ىلو اذا ( الك ) تأ انهه هانركذ ام عومج

 هنإف «؛ىتءاج لاجترلا "لك امو « مئاق لاجترلا لك ام : كلوق
 : كلوقك « لماع ريغوأ هيف الماع ناك ءاوس « هلومش ىلع عقاو

 اذإف « ماق لاجرلا "لك امو ء تمرك وأ تيل لاجرلا لك ام
 الماء للا هلق ارؤم ناك لومشلا لع اكاو سا

 لك ام : ىف لوقت اذه لعف « هسكع ىلع ءاج ام هضقانب

 فالخ « هيف ةضقانم الف « مهضعل ىنءاج لب ىنءاج لاجرلا
 لاجرلا لك + فلوق وتم ىف اوشحخ امقاو قللا فرخ نكاد

 لعاعقاو نوكي هن إف «تمرك الم لاخلا كو كفل

 ناك « هفلاخي ام قو اذا اذيلف + لؤملشلاب اافس ماك

 هةقفاني هلإف « قءاجام لاَجألا لك قف ذاك ال
 فرح ريدصتا ن نم هانركو ام ةقرفتلا رسو « مهضعل ىءاج لب

 داما 0-5 لومشلا ىل | يلا ا ارم هعوقوو ىفنلا

 ىلع ناك امو « هب ها ا ضعبل فصولا د لمفلا كلا

 خيشلا هرك ذ امو « املا لرد ىف اًماع ناك كلذ فالخ

 رعت ىف خال 7 ةلكت ناكْنإ : لاق:ثسح هاقلا ا
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 كي تا تب ىءاعنل اب « هضقاني هنإف ء تم ا

 ىلع ءاج ام هداض اذه لج الف « قالطإالا ةهج ىلع لعفلا

 مل كلذ لك نيديلا ىذل مالسلا هيلع هلوق هنمو « 0ك

 مجنلا ىلأ لوقو « 18 نم هانررق دقو « ن 5

 يس الا 0م
 ه_-
 ع

 . ملص | لك 8 ع

 نت ا أ هنإف

 ا 1317 لع امناو سلو ««لعفلا لع امقاو' قتلا 0

 ظ مهضعل ا و ا

 ماع دس ليبلا لكو تيكف

 1 هللا 0 اح عى رلال امو

 ا تق ولو 32 ناك نياك اعفلا لصتم وللا

 سانلا كدت 1 موب هنأل هك علا 5200 همامح ودعت لك

 لبعد لوق هنمو , لاحوهو « مال ا نم“ مسي

 اهمابس ىأب ىردأ أم هللاوف

 0 سامع 8

 ىو و حاشولا 0 < م ديل بأ

 دعجلا .محافلا عم ان 0
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 لحلب ةلشام لك ام ا) ةلريشلا سس كوتادقاو دكا
 ىلع ام ضع نأ دارأو « ةعيرسلا ةقانلا لالمشلاو ( لالمش

 عرار لك امر موق هنمو « هريس ىف امير سلا

 م8 لو 1 50 0 ضعل نأ 0

 هل لاق رْرظلا نم ثالث ىلع ملس نيح ىوبنلا ثيدحل

 هيلع لاققف « تدسن 0 ةواضلا رك لوس ار

 لاقف كلذ. نم عودا ناك ذه دارأو « نكي ل كلذ لك مالسلا

 ءناكدق كلذ ”ضعل « لاخلا نم هققحت دق امل ًاررقت ندديلا وذ

 , لاخلا رهاظ ريغ ىلع 0 هللا لص لوسرلا تال

 همرغو «رييختلا ىف سعألا نم هققحت ام ىلع نيديلا ىذ باوجو

 فرح ناك ام« رصقلا نود نانينلاوهي نك 100

 ىلع لعفلل ًايفن ءاج ( ل ) وهو ( لك ) ىلع ردصتم َريغ قنلا

 امقاو. ىنتلا تي روكي نا ىاثلا رمت ءيرك ن5 نا 7

 لاجرلا لكو « ىنءاج ام باعصألا لك كلوقك ( لك) ريغ ىلع
 هانلق 5 سعألا ناك ىتف « تيقل. ام موقلا لكو « تمرك ام

 « هفالعل لع ءاج ام .هنضفانبف « الكلاب الصم لمتنا ان

 ام لاجرلا لكو ./ىءاج ام بنيراوخرالا "نك : لل اذ
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 0 ءاح دق مهم احا ا ديش هناف ؛ عبلكم وقلا قءاج ام

 عقب ان ممن «هانرك ذ ام ىلع ناعقب تابئرالاو 'قنلاف « لومشلا
 ”لكاام كلوقك ( لك ) ةظفل ىلع ًامقاو ىننلا ناكاذا فالملا

 ( ىنءاج ام موقلا لك ) كلوقك هيلع عقاو ريغ وأ ( ىنءاج موقلا

 هظفل هيلو اذا ىننلا 5 ىف لوألا ريرقتلا « ناريرش ناذبف

 لثم ىف هيف ا كا دا ا ا رمل

 000 ع | هارككاب كنابطال كأم . كلوق

 لع عقاو ةروصلا هذه ىف ”قنلاف « كماعط لك 0

 ضعب لكأ الو « موقلا ضع ءىحم هضقاني الف لومشلا

 «هضعل لع عقاو تايب الاو لوعشلا لع عقاو ىفنلا ن ال ءماعطلا

 اعإإو «ه. ناقاعتي امب اعقلعت فالتخال « كانه ضقان: الف

 000 كا دع لعو ءادح او اعقلعتت ناك ذأ ةضفانلل مت
 ىلا تيظلاكر

 ١ 7 ل
 نئفسلا ىعتشت ال امخايرلا ىرحت

 زوجي اذه 1 ليصل دكا 0 عقاو ىنتلاف

 | جلا ملف 4 ءانيتم مل ا هل ها 3

 ىلا وعدي ىتفلا ىأر ا 4 ل لو 01



 ل خوينا

 كرتأ الو مذ ام ىتعنع نأ الإ مهللا « كترايز نع مطقنأ ال

 مقو دقوءدمتلا كيد ىف كوع نآالإ مبللاءكيلا نابض الا

 0 اس اطلت 3 لكلا يف ليق | و تاويل 1

 ىذلا ليلا *لك أ تل !و« ىتعتلا لجسيلال :هةارتتعاملا

 ؛ عوجم ا ا لوو « عوملا ذ 036 3 لإ 1 مهللا : ىشعي

 00 ا ةهمنم ا هنا 0

52 

 لومشثلا ىلع لاد هنإف ( لك ) ةثلاثلا ةروصلا

 ل 0 موقلا ىنءاج : تلق اذا كننأ معا

 ؛ ءىجملا هنم عقو دق | مهم دحاو لح 9 ةقيقحت

 موقلا عيمج ىلا ءىجأ ةيدل ف ًازوجنم نو نين مفر

 اول دحر مهنع ا مهضعل ناي 0

 تعجأ لاق 6ك م - ل 5-5 0

 ال مادعا "رم نال ميسم ءانلعلا دير ينل 0 1
 لجأل مهعيمج ىلا ءىجلا تس نوكت نأ وأ « هب دادتعا

 اللا .ةاملاوا] ةقاثلا: اوكرشسف ل ىلاعا 0 قرم

 :تلق اذاو «هتل زئم اضرلا ىف مزن وات.( رادو )وه اص موق نم

 (زاوطلا) سو



 3 لذ

 نم عضوم اهل سيل اهدعل ىتلا اوبر 6 52

 ك1 ءادهألا ةمع لك راو اع 1 بارع الا

 00 ةاح اهدعل ا دقو« 0 0 "لد | 0

 لبق جعزليو 0 برطضيو شفي ن : 0 امو

 هلا ٍتعقو 0 ء”امرا 0 مو اذه : برحلا ةسالم

 اال لا مالا ى هل تاب ال نك كاوق لكمو ٠ حافصلاب
 رطب و اذه : هددصل وه أم ةق اكم دنع هفدك خسر 3

 2 7 فل عقت لو كااح اذه ىنعملاو « ؛بابألا
 تلال ع فلك أ كلاط يكف دريل
 بارعالا ةمج نم اذه : اناوق ىف شل

 هريدق « 0ك ا ع عفرا مدح“ ناهحو

 لعفل 0 هنأ لع بصنلا امهيئاثو « هتررق ام ىلع اذه

 هلع راع 3 نايجولا اكو“ اذه فرعا هريدش « فوذحم

 ) اهظفن لع مالكلا ام اف ( مهللا) : انلوق ةجاقلا ةووتعلا

 هحو الف بارعإالا قئاقح ىف هانركذ دقف طع 0

 امئيجحو ةغالبلا ةيصوصخم قلعتي ام ركذت اهو. ةانيه هدارإال

 ء ديلا ةباعر ىلع عماسلل 5 ا لا ىف اوشحا وللا 1 ىلع

 (7لاثز وف هلاخمو تدسقلا ةلاح ىف آلا مومعلا نا عقل ااا



 ١و١ -

 (0ولا انهما

 (اروص انضم روتو تءايحألا كا

 «ةراشإالا ءانمأ فرقا اذ ا ل

 نلاعل ةلوق هلاكمو قات مالكم ةراشالا ةهجىلع درب امن وهو

 نم ءرك د اه صف ال هنإق | نام نتتحل تيتا ف 1
 ل دنا كسلا ذو مسسيلاو ليعامس ران اس الا

 0 هل ا ا

 لك د وا 1 ماخم ال نلجأ نم ا

 ناك 0 ,تةتلقام قادصملا

 حاصفإ لجأ ن مب الا رهاظ ىف اه ةلكولا نإ

 كارا كرش 0 00

 رمال نإ و اذه + كلذ دمت لوقا ماذكر انك

 قاكلل ةحلضممارأ ىذلا اذه لاو ضلع 0
 لا هل كا 3 دع ةررللا كيلاو « ايندلاو نيدلا

 ار ع اه 310 َ نيغاطلل نإو اذه )

 اهيف نوعدب اهي نيئكتم 'باوبألا' ل ةحتفم ندع تانج )
 : ميقم كلو يمل اذه ىا ( بارشو ريق ةيكالا



 تعكف - ١

 درب وإلا اراض ىءامبت قا نإ هناف "لانا ا

 ةحتارعتلا ف ةعاربلاو هغالملل فعل اخ نال < كلذ ف هل ردع

 ىف ناك نِإو « ةقالذلاو ةقالطلا ىف نطَملا قيبض ىلع لددو

 0 الا ا الا رجع

 لا كلا للا رثكا ءارعشلا تدذلا هعأ ةدنعأ ديو ةبرعشلا

 عنتمملاو اهمم زئاجلا انرهظأو ةيبدألا تكلا ىف اهانرّرق دن

 ري ىذلا وه 10 ىنألا اذهو « 0 نيا

 ءالكلا 0 همامب و رئاسلا لثملا هباتك ىف ريثثآالا نبا مالك هيلا

 ديكوتلا يف

 ا« رشاعلا لصفلا ٠

 0 را را و ا

 01 لس لم ةدرفلا ظافل الا نب نا رعا

 ءانثأ ىف هاداريإ نكمي مو « ةحاصفلا نطاوم ىف لمعتسيو
 0009 تف يردن هايركل انالتخالا ب لوقتلا هذه

 ةمسقنم ىهو. « اهصخب مالكب اهاندرفأ مرج الف ء دحاو

 هاما دو ل ةيضانواخا



 ل مواد

 < دحلاو نم لع نالاذا ناطقل ( رظقأو ىوفأ) ةلوف
 ةسائجلا لها نم ءارعشلا ضعل لازرقك

 ايئاغ 1 نا ناك ناد قل

 هئاروو 530 0 ا

 «دحاو ىنع# ىلع ناتلاد ناتلك ( هئاروو هفلخ نم ) هلوقف

 00 دق « ءارو نأ ترق الوب ريالا نا

 :ممادق ىا ( كلم مث ارو ناو ىلع لاق اك ما دق ىنعع

 « مظعأو حدملا ىف 0-0 ماَدق ىنمع ناك اذا ها

 انوا اديذ + هننع عاف دلاو ةطايخلا 6ع ل ميمعل هور

 لاقو هدر نم مهش «نايبلا ءاماع لِ ”عازت هيف عقو دق هلذ أش

 ',اركتلا ناك اذاف . ىظفالا راركتتلا ةلزنع هلاح اذه ام نإ

 قرك وأ ءاطفللا ةهح نم نوكي نا

 انف الأ نأب امنع ةلبك نم ميسو 2 ىلا 2
 ءءاحبصتلا هلمعتسا دقو © ابيع نسلق ناش .0 ١3

 انهار الط هن ندع راتتطاو راو لش تا

 نيتماكب ى 1 زارع ادع لورشة
 -2وو رف كانه سيلو « ةدئاف ريغ نم دحاو ىنعم نع نيالا

 دودرملا علا نم رثنلا ىف اد دم ناك 1ذيلفا# كلذ لا هئحْلت



 تو تلا اح

 نيا وو كارازج هين

 ىمم ةعدو عيبا بص

 ةغيصلا دك تلا ةهدح لع "ا ) اح ريغ ا هلوقف

 01 ا كد نورا اند ةكاشتمالا

 * ىباثلا برمضلا

 اا رطل د ناوقو ةدئاف ريغ نومك انا نم

 مات ىبا لو او 4 دحاو قعم لع 00

 نقلا ع ال مدق

 ا عر رم انو

 0 ل و ا الإ و انظم 2 نائل انملاف
 : - انف

 وطال كلو وحنو 6 هللا ةيحان نم بهم ىلإ حررلل قاع

 اذ ربك م ال ةناماكلا
 0 8 55 اح

 ابلغ دق ريصلا نإو ءازعلا نا

 0 0 تك رو دخ او ةايها يح او ال ع قيل وها نفل ف



 اال

 ىوذل رهدلا ةدناعم نم هاعدا امل 00 لد معلاالا ةهحالا

 اعلا.تتازلا لهو واطخألا
 ماههالاو ةعزعلا ةهج ٍظ راو هوكي انآ يلو

 هنإو موجنلا عقاوع يأ ذلخز ىلا هلرقك اذهب ورد

 ىلع درو امنإ ( مسقل هنأو) هلوقف ( ميظع نوماعت ول ”مسقل
 ةنوكل ةعزملا ةهج لع ( مسقأ 3 هلوقل. دك دايللا يح

 1 الاب امسق

 , نيهجولا نذه فالخ ىلع ًادراو نوكي نأ اهلاو

 ؛ هلوجك ادع

 لزان لوأ ا لاَرن اوعدف :

 لزأ | اذا هبكرأ 1

 هلوقل 0 ناموس ازعل رن ر | مالعف ) هلوقف

 هلوقكو ربرقتلا مج الطلاب (نزان'لوأ تنحف

 مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو

 بئاتكلا عاّرق نم لولف نهم

 هلا هي امإ ( مهفويس 20

 ”نءانست المنيع لع وز هت مرا مهنوكل ؛ ىونعملا

 ةفرط لوقكو



 د ؟١مك

 ميول ٠ تركوا اراك

 ادحم مهل تين تينب ىدخم اومده نإ و

 مو يع تظفح ىيغ اوعيض نإو

 ادشر لت يَوهىنع اوَوه مث نإو
 11 كرالا قونتل اهيجاام ٠ تاينإلا ةذه ىلا ظناف

 ا ل 11 تاراسإلاو قلل ١ نتاج .ةاعارع ى ايملجأو

 ء هيلع ةلاد دوصقملا ىف ةقباطتم اهكل « ةرياغتم تناك نإو

 0 در دف هاك د ام لك ىوتعلا دك تلاد اك

 هذبف « كلذ ريغل ةرءو « ةعزعلا ةهج ىلع درب ةراتو « هل دبشي

 لوقك اذهو هيلع لاد ناهربب درب ام انوا

 ساو ىبَأ

 0 ور دل

 اد هل نمل رهذلا طا

 1 د 0 رك اما

2 0 00 

 هلا كا الم حالا اق
 0 ةشلاألا تك سلو

 امهدروأ امنإ ءموجت ءامسلا ىفو هلوقو «رحبلا ىرت امأ هلوقف



 ب ا؟مخهب ح

 « مالسإإلا دعب رفكلاب ًاًصرالو ىنيد نع ًادادترا الو ارفك

 ءريركتلا باب نم اذه نأ هل يرد ا ري معز دقو

 1001 58 3 الع كلاب اةضناوق د لا 3

 ام هلوقب.. ةدارت .ن الام ءرئاغتما روما مط طلح
 الو ) :ةلوقو نيكنلا لع قاب -انأو أ( ارهك اكل كلش

 اضرالو ) هلوقو « ىالسإ دعل 0-5 ىنأ ىا (ادادترا

 فاج ىلع رافكلا باج تزثا الو هانعم ( رفكلاب
 000000 ب2
 دهاوش نش ) هلوق نم ههجو هللا مرك نينمؤملا ريمأ نع ىور أه

 مكن اذ تاكأق عفر كاد تاز دن
 ا ءدنس الب هلوقو « دمع الب هلوقو , ديطوتلاو مايقلاف

 مالسلا هيلع هلوقو « ى 0 دكوللا اج نبعمجم ىنعملا ىف

 0 00 َريْغ تاك تاعئاط نجف نهاعد )

 ديكوتلا نمو « ءاطنرالا نم عون وه ةكتلاو « تائطبم

 ها 3 منقمل هلام لير

 ىبأ ىب نيبو ىنيب ىذلا نإو

 ادخن ل و

 (زارطلا) ا لا
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 ( لوألا برضلا )
 انضَرع انإ ) ىلاعت هلوقك اذهو « ةدئافلا ةهج ىلع درب ام

 ىلاعت هلوقف ( لابجلاو ضر لاو تاومسلا ىلع ةنامألا

 ميظعل اا فردعلا ذك أنا ةهج لع 61

 ىلاعت هلوقو#« املاح ميخفتو اهلا راشملا ةنامآلا هذه نأش

 فوُرملاب نور“ 9 ريخلا ىلا نوعدب 4 0 0 ١

 0 0 ريما ىلا نوعدي.) هلوقف ( ركتلا نع نؤَبنبو

 00 ل ككل نع لاو ىوارعلاب زماالا رك اغاو < "يت
 |0000 عر دك انام خ) اك هلوقو( ةثلابلاو انيك أنا
 تحن نيلخاد اناك نإ و رك ذلاب نامّرلاو لخنلا صخ امنإف

 او ايعردت عفر علو هرم ل

 ا يكمل ىل نب بطاح ثيدح ىف ةنسلا ىف درو ام

 ناك امو د هيلع هلا ملص لوسرا أب مرا شرق ىلا

 ا | 0 افاد ار مقدما أ ءافخإ ن

 او 0 ع نوي ل نع

 لاقف لوسرلا هارقفيء باتكلاب اًواحو اهوكر داف دادقملاو

 كلذ تلمف ام هّللاو : هللا لوسر اي لاققف « يطاحاي اذه ام



 ىلع ءانكح ىلا ةيكسلا ناسا + ىلا ل

 هلوق اهلطم ىتلا زاجيإالا

 ارد را ياش قواقَو

 مث ع

 سرادو 5 علا 67 ربا اه 5

 كأن كلو يقلل تو رلاو ركل نيب اهبف مج دقلف
 بيطلا ىلا لوق اذه نمورفذ الا

 )0 | د تاو

 لقالق نملك شيع "لقالف
 ْ اضيأ هلوقو

 نأيقم ميلشمر دنع ىلتل وسو يا

 ن1 مك دا رركتلا نفيس هللا ايار

 هريغ ىف

 « ىناثلا مسقلا )ع

 لمعتسي مسقلا اذهو ؛ ظفللا نود ىنعلا ىف ريركتلا نم

 ناذبف « ديفم ريغو اديفم ءىحيو « هريغو نارقلا ىف ًاريثك

 اعنم دحاو لكب قلعتب امرك ذن نابرض .



 1-7 مل د

 ريركتلا ن نم اذبف ؛ 0 قحلا ل تاراودععا تلح

 اخو: يا ليو ىراهالاعأ ةحاصفلا ىف غلب دق ىذلا

 ال1 ا نقلا تاينألا مو م ىرج اك اهانمفأ

 ىنتملا لوق كلذ نم

 نتا ضراعلا نب ندا ضراعل

 نه 0 نن, نتن نط نزاعلا»:ن

 قل وصلا ري سانا عم مث ءريركتلا تنل : اذه

 كلذ نم هدر ول اهفاءا أ دق هنا لاق نم مهنمو 0

 اللد أ ف اكلم كرركتلا :قلطماف دي هنأ ابرق لاو

 0 ١ كش فه يم ةدروأام اقرا لاشلا ك

 ضرع ام هيف ضرع اإ نكل « مركلا ىف حودمملا قارغإ

 طنا | هيج نيم هبإ ءافي الذ دوم ريغ هنأ عزو «هركت أ ن 1

 امهف ةغالبلا ةهح.لع:نيت داو اتسبل ءنتنلا.ةظفلو اه ضراعلا

 هدا اللب لدول كلان اه ناكر اذهل انزؤق الإ لارعتساالا ةلتل

 اال دان رب ركل ةمجب نمالنايظع انام ةغالبلا
4 320000000130 

 سِماخ لحرتلل موبو ًاموبو اتلاثو ًامويو ًاموي ا 5

 ريركت اذهو « مايأ ةعبرأ اهب ماقأ هنأ اذه نم 'دارملاو



 2 7 د ك؟ك

 رياغك ءافزك ذاع يلع دقق رد القا هذ, ؟كلاذكلا

 درو لك ىف ليغاةكك يضع اتهام عدلات زر | ا نيالا

 برو « ريثك هيف ريركتلا نإإف « ةيئارقلا ىالا نم كيلع

 ريصتو « زاحيالا نم غلب هيف بانطإالا نوكيي مالك

 0 ةلاط الا هَ يع لولو قار رطلاو ملعلاك هل ةطايأا

 هيلا :انرتخا ايدو... .اهرئاقت "انزل ؛ اهلك تاريركتلا عيج

 ىف درو ام قئافلا ريركتلا ع نمو « كلذ نم هدير ال ع

 فسو» فصو ىف سو هيلع هللا لص هلوقك ةفررشلا ةئسلا

 نإ 2 زكا 3 6 كلا نام دخلا مالسلا هيلع قيدنفلا

 1 : , ميهارب ا نب قاحسإ نب بوقعي نإ فسو ( م ماركت

 يالا : خيسو:7 دقف « ى نب ى نب ى نا 7 ا

 ىلع لاد لاب نيك انجن نزلا ماحر الاهيلا !ةمارشلا

 2 ةيسا ديعاقتالا مفرو « ةلذنلا ماظعإو « فرشلا ةباهن

 الغ اك دعنا نإ مبللا ) يعول مرك نينمؤملا ريمأ لوق

 2-5 007 وع واط موف : لا نمو شر

 ىنالأ اولاق مث ىل وه ار ىعزانم لع اوسجأو ىرذق

 هلوق 11 يم 4 قل ىو )ً 1 نا قملا

 ها كلا ف ًاماظعإو 7 مجوتلا ف لاك 4 0 ف



 كا لا

 « ديحوتلا نم هيلا لوسرلا وعدب ام نيب ريما ىناثلاب ضرغلاو

 اسال ةداعو كرفلا مآ نيرو هلل ةذابقلا :نضكاخإو

 الا كالط لمو (نومرحلا هاك ولو از" هده لق اذاهو
 كلذ دعب لاق مث ( هل لوسرو هللا د نيذلا نونمؤملا امنإ )

 ( هلوسرو هللا 8 نذلا كتعلوأ كنونذ اعد نال 0

 0 لا ورا ةرككا ةآآلاا هده رهان
 بآلاف ١ ا نكلا اش كلاس ناك 0 ماا

 مخ ناعإ 5 0 نافل تصح 0 اعإ 8 هلا

 « ناعرالا نم دعب الءامعادع امو« ةلوسرو هللا ”نامترالا آلا

 راكلا| نم لاح 0 , هتيهام ىف الخاد نوكي الو

 « لاحت ةفصلا هذه ىف لخاد 2 هنإف ٠ ةويلاو ا دلعوفلا

 نين ذ أتسملا ىف ٍرصَخلا ةمج ىلع تدرو ام ةيناثلا ةناآلاو

 هللا نمأ قيم ل هراوممم نادك الا ا لاق هن 5

 هلو 353 الل تلطهحي وم ل الا 5 الف ء هلوسرو

 وسر و « ناعرالاب هسفن نانئمطال م اخلي اراي ومالا مج

 0 ا ةقيقخ اند ا اذبق © هيف همادق

 ندا عسسلم 10 كلي : قيدعتلا لع جرم الو هللا نمؤم



 ب ةاله د

 قب راوتر لج لكي تابت الار ني ارا هي

 تايزالا ميرو اف رلوفلا ادككعر « يظل مويلا اذه راكتإ

 ىلإ ْرَرل ىف ميظع صقل الا نوكتر 1 ل درك

 ىف هبلق ٌرظانلا كحّيلف « هلجأ نم تقيس ىذلا ىنعملا كلذ
 الو ء رطاخو لاب ىلع هنم اهلعجيلو فئاطللا كلت كاردإ

 لع أماف « هنيع رخو م اهزارحإ ىف لهاستي

 حيتافم ةغالبلا ن او ادا نمو « زومرو زار

 00 هرثن ل هل ايف هلك اذه و

 ةدناف نع لاخ ٌريغ وهف نيترع ا ناك ام 20

 ملا قحت نأ ل ديرة ملال, ويك ا ةرهاظ

 00-0 قحيل ) كلذ دعب لاق مث ( هتايكب

 ءراغتلا الع اج نعحتولخ الف عدانطمو هظفل 32 نإو

 ةهجب لع | دراو:لوؤمالا .ن الف. الو, اًمأدع نييدو نم كلذو

 نالف نان اأو « ربخلا ةهج ىلع دراو ىتاثلاو « ءاشنالا

 هيف لعفلا ىف هراو قاثلاونو ةحارثلا صقر درار 0 ١

 وسلا كريم نيربلا سل يلا لور 0

 ( نيرفاكلا َرِباَد مطققيو )ةدملق انشر نفل 0



 -ح ا كح

 6 الادلالا تكاتك ى اهغانعمو اهظافلل قف «ةزّركملا' ظاقلاألا

 ؛ ةلّرح ناعم ناك امنإ اهرتزكت نأ“ ريركتلا عم نر

 قوات يرن كلذ نم لاجل هللا ةنوعع 17 دصاقمو

 0000 نادك كلو هال ىاغر نعل ةروع
 ا 1 ا لادا نل كلذ طيور « ىمللو ظفالا ةمج نم
 0 ان دن لكف بننالاو نإ نيلتثلا تاطخ ف
 7 ءالا ئأبف ) هلوش اهفدر هن إف « ةمعنلا ىلا لوُؤي ام

 ىف كلذ نمو ء اهلا + ًاماظعإو ءءال الل ًاريرقت ( نآيذكت

 1 1 رك ذلل تارا دمتلو) هلا مقل ترو

 نم هيف لصح 1 ( رذنو ىباذع نا

 ةيليعأ اع ظامتالاو ء نيلوألا صصق مادي سوفنلا ظاقبإ

 ةلزنع ن 0  تابوقعلا عافنأ ن * مهب لحو ؛ تآلثملا ن

 مهيلع باغيو « ةلفغلا مهبلع ىلوتسن الثل « ا 0

 ةياليملار ةروس, ىف ذرزو. امر اذكهو +١ نايسنلاو لونا

 ال ”نئاكدنأو ةمايقلا موب ركَّذ امل هنأل كلذ رّرك امل و ء اهريغو
 امو « هيلع ةلالدلاك اهنأو ءابلكر ومألا هذه دّدع مث .« ةلاح

 (00 كلا دكا ليو) هلوق اهييقعي و الا .اهنمز ةدعالو ني

 تضنلاو طسّسلا عوقول ديك أنو مهلع راك الا يف ةملايم



 - ويوبب ح

 نوكيرام © ءديوستلا ةينيقو عدلا ف تالق سل

 دقو « ىنعملاو ظفللا ىف اديك ا نوكيا دك نإبلا مولعل اقاعتم

 نامسق ناذبف « ظفللا نود ىنعملاب قلعت

 *« لوألا مسقلا ٠

 (ةاعنح عملا ظفلللا فا ذلكم ناك )

 هيف رظنلا ”ناعمإ ىف ل :مشقلا اذه هذروا أم نأ معا

 ههج نم م دورو لجأ نطو 8 هيراحةةدو هيا

 0 نم ضعد ناظ ؛ ىلاعت هل ا ك ىف ربركتلاو ىنعلاو اطل

 ىناقللا كاذذإ نع ريض تفعصَو © هتابط وخل تا

 را سافل ال عب كالا ذخ ام ىلا علطتلاو

 إف للؤو أطعاذهو : ذيع الا نكضالا 2

 ةحاصفلاو ةغالبلا ىف زاجتاالا ّدح لبي ل ىلاعت هللا باتك

 - رادؤعام ني نعورا تكلا ق1
 طخ ناكألو ةلربلا هذه اذلا نىك لن كا
 ةبترلا ف هنود ىه ىتلا تايلكلا رئاس نإ : انا هكا

 ءوه في هاو 0 رركتا هيف دجو» دق

 ىتاعم ناب ىف اهضيضح لاني ال ةّورذ ولم نالا نو

 (زارطلا) ع
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 ُ عساتلا لصفلا »©

 ( ديك ًاتلايف)
 000 د1 نقلا ىف ”رقلا ثاكع دك ان نق

 ءهددصل تنأاّمم تابثشلا ةَطاَمِإ و كوكشلا ةلازإ ةتدئافو

 نا هلو كارلا ل قيد و

 لوا ىرهج ا /

 ىلغفل ىلا مسقنيو « ةيبارعرالا ىتاعملاب قلعتي اموهو ماع

 اال نحال اع هداربإ نبع نموسلو « كونو

 داداقع" قلعت, امع بارعبالا دصاقع قلعت, ام قارحتالف

 1 ةعاللا انصاقم ىف مالكو ه نإ هيف نح امو « ةغالبلا

 ةيبرعلا لع ىف ل نم هيف ضوخ اب انياتك نلف نان

 5 ل

 (ىاثلا ىرخا)

 اا ردكلا هل لاقرب نايبلا مولتن , قامت صاع

 .مالك نم كو « عيفرلا هناكم ولع الو ”خيلبلا هُقوم ىنخي سيلو
 "يللا الاد 2 كلا وا ءديرط قينحتلا لع ره
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 ةغلانلا لوق ىف درو اذكهو مسبق هيف سيلو « ديكوت

 يلع نواه فار ل
 10 ا

 ةدئاف هل ناك ناو 0 هر هلاثمأو اذهف

 نوكي هنكل « ةدئاف ريغ نم نوكي نأ ىناثلا هجولا « هتحت
 ا هفارحناو ةمارعلا 'نيتاوق : زغ هب ا

 لاما
 30 2 ناب 0 ودمف

0 

 حيصل درص مهقارف كشَو

 هلو اهلعفو ادق نيب ضرتعا هنا اهي

 ىف هنم 2 ىفوهو رذتني ال حيبق اذه لثمو ( كشلاو )

 « ةَرذعم ضعل ةقرادعت قزدا ملئانلا نأل « ملكا

 انواع ال اد لغم اعل رادع الف ثئانلا اًمأف

 ا ”مالكو ؛ ةفيرشلا 2 26 هتاقتسا ع

 قالة ازال اة تول ا

 ةغيلبلا تايلكلاب



0 

 لالا ا وبار نبي حصا رتعا 1 ا ملا

 « هيلإ مذلا فارصنا ديك أنو هذ نم دوصقم اوه ام يرصتلا

 ماع ىبَأ لاو هنأ

 ل ل
 مدخلا مراّملا ا ١

 0 كسر ىلإبأ 5

 حد تح م |ىهجو ءام ى تاقح

 قئارلا ضارتعالا نم ( 00 لوقلا رخو ).. هلوُمف

 مدلا نقحو هجولا ةنايص نيب ةلثاملا قيقحت هثدئافو

 ( قافلا تلا

 ( ضارتعالا نم )
 هجولا « نيهجو ىلع وه مث « ةدباف ريغل 111 وللا دعب

 011 كال هنكل دنع ني نكي نا امهم ةلوألا
 ريهز لوقك اذهو ءاحبق الو انسح

 ل و ةانلطا يقبلوا فمك

 1 تا الا الوسم نانا ١
 ع

 ةدئاف هيف سيل ىذلا ضارتعالا نم ( كلابأ ال) هل



 ذا ماس

 وه ةبانعلا ىلا جاتحي ىذلا امن و « سعأ لبسأب ىتأي هنأو اهنع

 لاق ا« لثؤملا دجملاو كلملا ىلط

 00 0 ا ايكو

 ىلاثمأ َنّثوملا دجللا ”كردُي دقو
 ماتو هلاق أم كلذ نمو

 ىلاطم تظأ نإ ىلىنغلا نا

 عّوطأ كحدم ىف ةلاومعلا نم

 تطل نا كرت اهدا 20 م لمتشا دقف

 تيبلاب ىف. ىنملاو ( كيصدم ,ىفا الار هلوك - الو 2

 هلوقو « ىلاطم تظمل ول رعشلا نم ىل عوطأ ىنغلا نأ « هلك
 امتمومو # ةمادقما ةياتلازلا لإ ءا كح

 ”دارملاو « نإ ريخو «.ةيطرتشلا 'ةلملا "نيب ابن ضرتعاف يحال

 اهب ىئلاف احنا طه اذ لدشلا نمر هتاطأ نا رمان 7

 ترف « كحدم ىف الا دحأ لك حدم ىفرعشلا نم ؛لبسأ
 ءنضارتغالاا ف دعوت اما سلاح نيا ذهو ءارغ ل

 ةزع يشك لو كلذ نمو

 مهم تنأو نيلخابلا ”نآول
 الاطملا لانس هكذا

 نإ



 د لا

 « كلذ ةفرعع مهلهجن "ضيرعتو « ليدبتلا ةحاصمل بر قت هندْئافو

 ا ه1 تلال وتلا وهذ لاح هلا مل مالعإو

 الكا دام اقم ؟ لاف. ذق انمار تعا: ةدزراولا «ةيعادتب الا
 ع

 زارا اه

 حك

 فن مثلت ذإو) العو لج هلوق هبي هبررغ 0

 ل /انعف نويتكت منك ام 2 0 1 اًداف

 نيمالكلا نيب ةضرتعم تورو نال 10 جر ا

 لكاسإ ف مهاد 00 نيعماسلا سوفن ىف ريرقتلا امتدئافو

 هللا د اكو هئافخإ ىف م اعفان سيلا نيمنلا لك ىف

 « ةيفاخ لك ىلع علطم ان ل

 ار انياكم ىلعأو ا مرك أو

 0000 ا م نأ ىلا طيراوقلا قد مانكلاو
 يدق" كارما ليو نص[ رالف ولحم

 ا

 كالاكق اليل نثلطأ آو ىناقك

 ا ا كولر ( ياسا رز يق

 افارعإو ةفلشلا | نم كري ًاقيرعت ءهدروأ امنِإَو « هلعافو



 - واى

 اريرقت هتدئافو  هباوجو مسقلا نيب ضارتعا ( مّتماع دقل )

 مهنإ مث « ةقرسلا همم نع دعبلاو داسفلا نع ةءاربلاب مهماع
 عال ى ةئلاع مسقلاب كلذ اودك آ كلذب مبماع تابثإ عم

 لامن ةلوكةغالبلا لطم قرط" ىذا نضارعالا 5

 نمو لع انهو همأ لح للا تلال زان لا
 هلو ىلإ همأ هتاج هلوقف ( ىل 0 1 نام لا

 و : ةيلقتمو لعفلا نيب ضارتعالا ةهح ٍس را نيماع

 لخا كح و اه هن ندلاولاةيسونت يدان نإ 0

 نم مالا هدياكج ام لجأ تمالبتاتستسلا نظر

 ةقشم :رم كلذ ءانثأ ىف امو « هلاصفو دلولا لمح ىف قاشملا

 مالا صخو هيلع فطمتلاو يللا: هلم هلا
 هل :ةرشابملا ىطاعتو ةقشملا ديزعغ اهصاصتخا ىلع ابنت,« ركذلاب

 نق مانزك طاع نضا رتعالا لله كسوف 0 هكا 0
 نسح لع هثاوتحا, مم[ دانررق ام ىلإ راش الا ال 00
 لاعت هلوق هفرتش تنمو 2 /ىرا ا قايل ةدوعو كم

 تن أ ام اولاق ل ب ام ثملعأ هاو نا ناي
0 00 : 0 
 ؛ اماوجو اذإ نيب صا ربيعا «لزس اع طعاما هلوقف ( ريفم
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 اهفوصومو ةفصلا نيب ةطسو هنإف ( و لع هلوق وهو
 هلاح متملع ول مسقل هناو لاق هناك« هرمأل ١ امظعنو هنأشل اي

 ناذبف « هنأش هكا ملل مفرعل ) ا مققح َ

 ال ًاغلبم ةماخفلا مقومو ةغالبلا ديزع اصتخا دق 0 رتعالا

 محو ةناحبس اجلا هلل نواس ) ىلاثت هلوق اذه نمو 3 لان

 0 ا و 2 دا فس

 ل داخ  درلهبلا هوس اع ةينرتتلا قا ةئلابمأ نيالا

 أه ىلإ 1 ةلاقملا هذه ىف مم اع راكت الا ىف ةغلابمو

 0000 1 (ةناحبس ) هلو عا ةظفللا هذه هيلع تلمتشا

 نم هتنمضت امو ءضارتعالا ةهج لع ةدراو اهنوكب عقوملا

 ءمكهلاو درلاو راكت الا نم «ةيفلللا رارسألاو ةفيرشلا دئاوفلا

 ناحبسف « فئاطللا نم كلذ ريغو ملاح ن نم بجعل رابظإو

 '”ا اناراسا نفراعل بالا ا الا دا

 0006 هلع كلمتشا العاب رطو ًاقاوشأ مهبولق ىف تك

 0000 03 نال .١ قطيرال ىلا ةعاطقلا باع
 ناسفإإاَهِجَف ىلع ملطب الام

 فسو ةروس ىف ىلاعت هلوق قيشرلا ضارتءالا نمو

 هلوقق ( ضرألا ىف دسفنل انّكِج ام مشماع ْدَقل هلل اولاق )



 5 ا

 . بارعوالا لع ىف ةاطو هل نم الا سيفا نورس لا كتل

 نع كلذ انانغأ ْمّرَج الف ةبب رعلا قئاقح 5 3 ةولقكل

 ةيارع الا كالا ارا مالكلا

 ( ىباثلا لخدلا )

 ةضاسلا كالا

 ىرحع هن راج ةدنافل لخدب دق ضارتعالا نإ

 نأ ص نإدبف , ةدباق ريغإ اخاد 355 دو

 ( لوالا برضضلا )

 فلاب قيلت ولا ةدئافلا نخل هلو نك

 كل 8 موجنلا عقاد م ينك الف ) لاغت هل هلوقكادهَو

 ةلمج اهات ناضا رثعا هن ا ىف ( ميظع نوم

 مي ءظع نوماعل ول م مقل هبإو ) هلوق ىهو « ةيئادتبا ةيعسا

 ا ا نيب اضصارعإ 2

 هيفو ؛ 0 وح لبق هلاح كش امال ١ مسقملا ةنلابمل

 و ىف ءعقوأ 00 'ميخفتلاو هل ”ماظعرالا

 فوصوملاو ةفصلا نيب ةيلعف ةلمجن اعيناثو « ةغالبلا ىف لخداو

 (زارطلا) هيلا ل 6
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 اذإف « ريخو ًادتبم وهو « ديفم "مالك ةلاخ ال اذبف مئاق ديز

 اذإذ ءزاج « مئاق هللاو ديز : انلقف ًادرفم اظفل هيلع انلخدأ

 ىنانلخدأ اذإ اذكهو « هلاح ىلع لوألا ىتب « مسقتلا انازأ

 كاان مدام مدل انف اكر ًامالك 2 8 اذه

 وهو ؛ 3 مالك هريخو ادتبملا نيب نعد عل مركبا

 هيف ضرتعملا دح وه اذهف « هدد تاذ ةلق نم هب ام ىلع انلوق

 اع ةماعلا نأ رعاف اذه تفرع اذا « ضا رتعالاو

 (لوألا للا

 ا نوكي ام 2ك م 58 3 ١ بارعرالا محل قلعت

 ا كب اعرف ناطا اماقا

 ةلا نيبو « هيلع فوطعملاو فوطعملا نيبو « فوصوملاو

 ادار 1 لا ةئللا ىف هلامتنما نسمح عوكل ريغ ىلا ء ناوجو

 نيبو « هيلا ماب كاسم نإ سارت" وبف را ريغ

 سلو « 000 دبش امم كلذ 2غ ىلا هرورو رجلا فرح
 5 املا قفا 3 اذه 3 100 61 انمه نم

 نود ىاعلا مولعب ا ل يبا
 اذه نإف ا رخآلاب امهدحأ 52 الف ؛ هادع ام
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 ( لماوعلا لامعإ و « بارعرالا نم هقحتسي ام هئاطعإو همظنو

 كلذ نايبو « اهقحتسي ىتلا هيراحو وحنلا ىتاعم عيمج ىو

 ريمغت الةغللا عنا دلال هنا الزب ة درا ملكا عنصو ا

 ىرت الا « فيلاتلا يف وه امنإ ةغالبلا له ال فرصتلاو ءامل

 « سانلا ةنسل أ ىلع ةلوقم (نيملاعلا بر هلل دجلا) انلوق دارفأ "نأ

 200 ل ان زاجرالاو

 ةاارجإو ء فانضم نيلاغلا ترو مقبح نعاس سالو ركل

 سن | لاح نذإف « ماظتن الا ةهج نم زاجيرالا ىف هلبق ل ةفص

 6-0000 ام لا لاك فاو وَلا عم ملكلا

 اهفيلأت وه امن كلذ نم هظف « جاتل م ٠ بهذلاو

2 
 ( نماثلا لصفلا

 ضوأكللا لبقو 0 مهضعلو « ضارتعالا ىف

 ص ردعلاَو قداح 2ع 71 نم هرب ايف

 هريغ ىف َلخدأ مالك 0 ضار ل لوقتف « هيف

 طوتمملا ا ةداف لتخت م طقسأ 000
 9 كليم كارت وأ درفم ضفل هيف لخدأ مالك لكو هف هيف

 : انلوق كلذ ُلاثم « ةدافرالا ىف هلاح ىلع مالكتلا قبل طقسأ



 د نر ا

 ( عبارلا نو١اقلا )

 10 ل ا ا

 « ناتهج هلف تاكل عيمج نم ظنو رثن لك نأ معا

 ااا لاق ذاق لاخلا ىهل العافنوكت نأ لوالا ةهملا

 مسبح ىَرْكذ نم كبن افقو ) ( نيملاعلا بر هلل 'دجحلا ) انم
 ا“ هي 0 فاضي مالكلا اذه نإف ( لزنمو

 هّتمعادو هدصق سسح للع فقاو هناف اذهو «هيردقب و

 م0001 1 داك ني قرن ال هاف ء هلام راك
 00007 5 ناعم امم دحاو لك نافود كير
 هعرتخاو هلعف

 هادتبا هنأ ىتعم ىلع هيلا افاضم نوكب نأ ةيناثلا ةهملا

 دا ةظفاضما نيلاعلا كر تدل نان“ الو ءاسنأو

 000 ا ةلرف دكه كاكا هنأ دم لع لت

 0 لك شلال لا تاشفيفلاف يكن

 ا اه 7 ةفاضرالا ف 00 نفاذ لا نيتاه

 اذإف راح رخ لاو ظ م امهدحأ لعل هجو اف مهفلا

 مالكلا فيلأتب لصحت امنإ ةغالبلاف « ةدعاقلا هذه تدّبع
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 باقتعلا لعجو « درجلا ىنالثلاب هيف ىتأ اذبلف « ةعاطلل
 ءانب هصخ اذبلف « ا . لعفلل ةميظع ةلوازم ىلع

 قاهر موق اضهي 3 رهو 2 ق ىلع ةدايزلاب ةغلابملا

 هيف نكي مل مثايِإ كافكف : لاق ولو ( هلل مع (

 سشوشعاو 00 ع موق اذكرو : ع

 هنانب نع لدع اعإو « هرحش 0 3 اذا نك

 ىنعملا كلذ ىف ةغلابمال ىتاثلا

 ( كلاثلا لاثملا)

 فورحلا ىف

 525006 ا «انلوتك اذهو عليش ا

 انو ءنينلا نامز ىو اعسوأ ( فروض ) ناكر نإاف « 1

 نإب ديك آنا نوف 5 اقوزرح دادتما ا 318

 اهماف( ترس ؛ ةففذلا نإب دك اناا نم كا

 عومج نم لص « فيفختلا عم اهنم دكا فيعضتلا عم

 ىف ةغالبلل امبت نوكت امنإ ظافل الا ىف ةغلابملا نأ هانركذ ام

 كلذ لمالا ظافانالا تشكن ميشا



 اها

 جاهنم نع اهب لدع اذا ىلاعت هلرد نكي هيريرا اهفاضرألا

 ريهامج نع ال نا تاكو م هلال مل رالع :تاعتعاالا

 ا بلل ذاع ىف 'غابأأ ( الع ) نإ نولوقي مهنأ ةاحنلا

 غلب الل ناو تاذ فالح لع مالا نأ عزو « ةلاقملا هذه

 ناد (![دراح> < ذم ريغ ميلعو دك ايلاع 5 ميلع نم

 دل لد 2 هلو زا عف اعفرخا 5 نقتاماق« ءانزك د ال لبا

 ةهج نم سيل ( ميلع ) ةغالب ىلع ةلالّدلا نإإف « ”دساف
 0 ل الا دي نع ل 3

 ممال لا بالا فيك و نما هيف ةئلامما تاصح امإو

 لطيف « ملاع انلوق فالخ ةغالبلا عصا اوم ف الا ةيراعتل ال

 ةمهو 3

 ( ىناثلا لاثلا )

 لامؤت الا!

 00 الاقل اب اهيكت ب كمفا) ىلادت .ةةرقك ا ذعو
 ال ا د تاليا هانلا ر كدنكسلا ء ىاقلا ومو نكلا

 00001 1 ابدعو تلك ام الز قايكتقلرت
3 ١ 

 ةسلالم ىلدا ىلع َباوثلا لعج هنإف « هتمحرو هللا فطل



 5“ لا

 هوك لكل الطفالا هوم: لوقف املا[ تال ىف هام ما
 رتك أ ةعبض ىلا .ةميلس نم طفلا نقلا نوكت راع ليدل

 « ظفالا ةدايز لجأل ىنملا ىَوَش كلذ لج الف «افورح اهنم

 كدواء اهءاؤؤ :تادئاف هل ينل تورط

 ةلعمأ ةالا ءانف 2 لضز ىلساو.« لاف لاو اعل

 هلاخت لع اهنم دحاو لكك قاسم

 (لو لا كاتو

 "غلب أ هنإ هن اف ( ”مويقلا ىلا لاه كلرشك اذه ءاسدلا د

 هلوقو ملاع ماع نم غلب أ هنافأ تول مالع ) ىلاعت هلوقو ماق 0

 هللاو ) ىلاعت هلوق وحنو رداق نم غلبأ هنإف ( رد ( لان

 «لعاف ن « غلبأ. ها نإ( نيرطتلا ل ا

 هم 0-5 ىذلا ره تازقلا نأل لا « غلبأ 0

 راك يذلا 5 د ةرم“ هيلا

 ًاقتشم ناك ايف لوقلا [ذكلهو ,ةّرءادمت ةرماةرابطلا ليفان

 نالت ابك ءاضم هدا . ىلع ةلاد هظفل ةدايز نإ كمفلا نإ

 اهاغلأف مقل هل 55 * دق

 لاح اذكهو :ةزتعألا ف .ةفلابب يي رواق نا



 د6 ةوورو - ش

 : 6 ةكاتكشلاو نان لاو ) تل , لهاتلاك

 ءطتسقلا : انلوقك“ هل ل ع هد

 اذإ . ط ا هن لاقتيف « روجلاو « لدعلا ىف لمعتسي هنإف

 0000 د استحت ةعردنم 0 اس ل

 داك للا دم لح ةفلتع تارايخ ىعاعإو < هكرتشملا

 أمف نورك امإ دّدرْتلا نإف كارتشالاب 0 ايلخابلا نإف

 لا ال دو اين دير اه لع ةيياوتلا مدع لجأ نم
 0 اا نيف «كيكشتلا نم هانا

 ةهج نم اهيف ماهمرالا ضرع اعإ ةميلاو انه دوصملا

 “هلا انرشأ ايف 0 تام ايش لاح ل ا

 الار 0 ةقرش ريغ نم ككراشملا "ى مالكلاك اهه هالكلاف
 : انف هزاع ف ىالخا

 * ثلاثلا نوناقلا »©

 ( ىنعملا ةوقل ظفللا ةوق نايب ىف )

 هلو « ىناعملا مولع نم رْذاَو ظح هل بابلا اذه نأ رعأ

 ؛ضئاشملا باتك ىف ىح نا هرك ذ دقو «ةخسار مدق:اهف

 الل الا ك1210 : راسنا لثلا هاتك ىف ريثألا نا در
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 ( فا رف

 ام مص نإ لوق ان !هلضاخو + ةيتشملاو هما وتللا نو

 اد لع وم رمأ ف مسد و خبشلا هلاق

 هكردتلل هحو الف « هتطاوتلا هل قه نرد كف 007

 ريغ ام 00 ا ع ا حص نو « لاحت امهندب

 ةقرفتلاو « هكر -ة ظافلألا ةقحال ىف ىونعم رم 0

 انا [َيف 4 هر ركل هجبو الق هانك د دف كرتشملاو ةنطان ٠)

 انلمهأ ْنِإَو ءاهررَشو قورفلا هذه ةفرعم نم هركذ انذزأ

 لا اركان ججردنموبف قورفلا ركذ نم ًائيش

 ( ةعلابملا ةعوأأ 3)

 يزف يلوا الاكس قي ل

 , ةايملاو ةيطاوسلك لضامل ا, ا ا رع

 ؛ اهراغت ىف راظنلا ني فالخ الف اه رالاو ةفذارتلاو

 فقالا ريب امإوءهابرث ذاهق لمعتسم اهم تا

 ةقحال نوكن لهو ءايفرظنلا ةحو مرت د ذكذ 3١0

 , ةفدارتلا دوم كللح ءارو اهاماق « ةكرتشملا 0

 (زارطلا ) ع م حلا



 3 ل -

 ( ثلاثلا قرفلا )

 نوكت امنِإ كلذو « ةفدارتملاو ظافلألا نم ةنيابتلا نيب
 ملأت ةنيابتما ظافل ألا ىف فالتتخالا نأ ةهج نم اعنبي ةقرفتلا
 'ا00 ( كلاو طافلألا ةئلتخ ىقف . اناعم قالتخال
 000107 هش تناك نإو اهظافلا نإف' ةفدارتملا فالح

 ا ل
 0 ل

 ( عنارلا قرفلا )

 نم نوكت امن ىهو « ةقرغتسملاو « ةثطاوتملا نيب ةقرفتلا

 005 ا اعلا ةيعل نم, تادزفملا لع ةلاد ةئطاوتملا نأ ةهح
 اهتحناطوخد ةهج نم وه امنإ ةقرغتسملا ةلالدو « لومشلا

 00 الا راح < نمو« قارتتسألا ةهح لغ اهف اهجاردنأو

 ادا اا 2 اسلاو لاجراك*# ةقرتشسملا طافل الا نم

 اا 11 ناجل نءاج لوق ”نيناشمو © لاجرك ةفطاوتملا

 نأ نم دب ال ٌقطاوتلا ممل ءاديز آلا لاجر ىنءاج لوقت الو
 دوك كيش الا درت الق « قارنتسالا :لعااًهاس ؛نوكي
 هيلع ًامدقتم



 ةؤهو د

 اهعمجي مآ ىف "ةقفتم ةهتاملا ناوهو و 0 نكات

 هنإف .ةكرتشملا ةظفللا فالخ « رونلا ةظفل ىف هانلق ا
 ىلازغلا هلاق ام حص ناف ؛ لاحت "ىونعم ٍرمأ ىف اهني كارتشا ال

 ؛ ناقرتفم امهف قدو ىف نإو ىوطم رعايف ايت 1
 انإو « ًايقيقح ًارعأ لل هلق ىذا مالا نإ لاش نأ نكميو

 اللا ليو ءمارتملاةجحن اسد[ 326 0

 ةلزلم ء راو الا! كلت ءوم هاك هام لع رول س1

 ةقرفت تاصح نإإف «نوللا عاونأ عيمج ىلع نوللا ةظفل قالطإ
 مل نإإو « "لوبقم دماح وأ خيشلا هلاق اف نوللا ظفل نيبو اهي

 نكرم! اكو ان ةفرتسا جو الف لوس كب

 كلذ ىف هيلا انرششأ ام ىلع ليوعتلا ىنبنيف امهيلك

 ( يباثلا قرفلا )

 لع قلاب متطاوملا نأ وهرب راسل سا
 0 0 وعم ا ىف تاذدرفملا نس كاران

 اللا تادرفملا نيب كارتشا:ال هنإف:(ةكرتشللا نالخلا 0

 لع فشل « ضيملاو « زبطلا ىلع« ءرقلاك ىظفل رمأ ف

 ١ ضايبلاو ا



 جاو ةر© ح

 001 هو( صخنم ةيلع لد اها قرف ةكرتسملا .ءامسألا

 « نيذلاو « نك ءالقعلا قح ىف المعتسم نوكي ام ىلا
 ىلاو ؛ سارفألاو انك ءالقعلا ريغ ىفو « لاجرلاو « نيماسملاو

 ظافلألا هذبف « لكو « أك ءالقعلا ريغو ءالقعلل نوكي ام

 011 دا. رو اهتم جزادقتو هل ملصق الأ ةقرتتسم اهلك
 0000 5 اواو اهح رووا طاقلا لا" لززاقم انرككذ

 7 اهب امثال نوكي ام اهرأ ىلع ركذنو « هقفلا لوصأ
 تاارملب هفدرأو اهنح مودشوع امرك ذو اهنيب قورفلا

 كوالا يلا

 ( كانلالا نع | قررنا دارا فز

 00000 دا رك اع املع طاح نمت لك نأ معا

 درو امو اهريغل اهنم دحاو لك ىف 0 هيلع ال هنإف

 كلذ نم هدرون ام ةلمجو « نايبلاو حاضيوالا ةهج ىلع ةقرفتلا

 ةسمخ قورف

 ( لوألا قرفلا )
 ةهباشتملاو ةكرتشملا نيب

 امهسي ةقرفتلاا وم ردق ىلازغلا دماح ابأ عيب يشلا نأ رعا



 ب خاهزريا تك

 نم موبفملا ىنعلا ف « ةقدلا ةباغ ىف ناكو ناهذألا ىلع خ
 ير ةيان ههتانع تنك تيدا ايل يل

 ءارتا لع لذ أمع هب 0 يح عضو انلوقو هيلا انشأ

 ايف" ناموا دس انلوقك «زاجملاب هقلاكلام لعو ا ةقدللا

 نيعضو اك « نيفلتخ 0 000

 هئافخ ىلع املل مماجلا ىعألا نم هانركذ ام حضو نإف

 ةءاغ ىف ناكو "ىفْخ ْنِإو « هنع ىنغ ال دج زارتحالا ركذف
 نراك درا رتسسلا جو قاف مج كاع دنا
 امهْديب ةقرفت ريغ نم ةكرتشملا ةظفللا ثحن ةلخاد ةهمتشملا

 (ةلطماا ةناللا)

 ضرْمَي ام ةلمج نمو « ةقرغتسملا ظافلألا ناب ىف

 لئاسلاب ةقليتل ةميملا نوشألا قادت : نات ل

 قل نالوصاولا ١ قم راظنلا برطضم هيفو « ةيديعولا ةينبدللا

 ىغبني الف « ىناعملا مولع نم ةحتار مُدَيو « ةيبقفلا ثحابلل
 نيينعم ىلع لد ام اهانعم مث « مومعلا ظافلأ ىهو هلافغإ

 ىف ماغ#نينمس لع لواط انوفا كرطسا ريع ا

 كنع تك « سوح ريغ نم انلوقو 4 كارتشدلاا قاما



 ا اه"

 ا روهظلا لع اهقئاقح ىف ةفاتخ ا نم

 كانك ىه لقت ملو «ةدحاولا ةظفللا ىه انلوقف « دحاو

 اال د ةدحارلا ةطنللا ىف نركي دنا كار ةشالا نأ

 ااا لال ال امن افاو ف دارتلاو : ننابثلا فالخم « ةحمتجما

 نم ديزأ ىلع ةلادلا انلوقو « اًدِعاَصق نيتظنفل « ظافاألا عومت

 لع ألا لذه ال ىلا ةدرفملا ةظفللا نع هب زرتح « دحاو ىنعم

 000001070 1 كام نوكت ال اقع دحاوأ ندم
 فالح لع كارتشألا نآل « ةيدارخالا تالالدلا ىف مضولا

 ا هةلباوللا نك هب زرتحت ءاهقئامح ىف ةفلتخح هلوقو لبعألا

 ؛« لجرك ددعلا ىف اهفالتخا امتإو , قئاقللا ىف سيل اهفالتخا

 ةفاتخح ريغ اكل « ةددعتم ٍدارفأ ىلع نآلاد امهنإف « ناسنإو

 ء ةلوح راك عامل ٍعماج رمأ قف ةكعما ال اقئاقح ىف

 اا 000 يبذل نرتحم , روهظلا لع انلوقو « ةيناسن,الاو

 ”الا « يعشلا لع قلطن  امإف“ رونلا ةظفلك ةهتشملا

 ىف ةفلتخم ةدحاو ةقيقح نم 0ك ع دقق « لقعلاو

 0000 ل ةقيفل ةراغم رانلا ةقيقح نإف « اهقئاتح

 001 أ يل ناقل هذه ىف افالتشا قكل

 نإو ء امل عماج اج رمأ ىف اهقافا متتعاال لب ءةكرتشملا ءامسألا
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 ( ةثلاثلا ةبترملا )

 0 نود اهسفنأ ىف ةفلتخما ظافنألا ىو « ةقدارت

 م ”ةفرعمو « معو © ركفو + رظن الوقف | 5

 ه0 هاكر ادكش كا عاونأأ نم كلذ ريغ ىلا 0

 نك لاذ انوك ىف ةقتتم طافل الا قدرك د ”مراصو

 7 ءانلثم < الع ةلالدلا املاوحا ملال لسا
 « ”مراص انلوقك اذهو امل ةّصراعرومأ ىف فالتخالا عقب دق

 نافلتخم ال فيلا ةقلقح لع نيلاداناك نإوامإف 0 7

 ل الو راق 01 1 أمف

 نإو امهمإف « ةفرعمو « لع انلوقو « دنهلا ىلا هتبسن ىلع ةلالد

 0 « لمعلا ةقيقتح لوقعم ىلع امهملالد ىف اقنا

 ىلا ىدعتي ملعلاو « ةفرعملا وهو دحاو لوعفم ىلا ىدعتي
 ناش دقو ؛ فالتخالا اهيف ع ةصراع رومادالق

 لاح ىلع فالتخا' امبلا“ قرطت ال ثيحت |ًكحاو 0

 دسأو «؟كسبأ انوا

 ( ةعلارلا ةيترملا)

 ةلادلا ةدحاولا ةظفللا ىهو « ةكرتشملا ظافلألا نابب ىف



 اح 304 د

 تالا الا ظافلاالا ني ةكرفتلاو ءنسرفو « ناسننا انلوقك"

 اللا + لاجلك © قاردتسرالا] ةهجن لع لادن ماعلا نأ وه

 نود ةيحالصلا ةهج ىلع وه امنا اهلالد نإف ةحلاصلا

 ل ل االب لا دارفأألا اهتمت ردنب ةماعلاف « قارغتسالا
 ها لبا ىلا دارد الا ابحي جردني ةملاصلاو « بوجولا ةهج

 «ظافلأألا نمي امف مالكلا اماني لع ف ةح افلا حا

 دقو هقفلا لوصأ دصاقمب قيلب امنإف هموم ةيفيكو « معي الامو

 هلا ةليطع ههنا و١

 ( ةيناثلا ةمترملا )

 ةلادلا ةددعتملا ظافلل آلا ىهو « ةنيابتملا ظافلألا ناب ىف
 01 رت ١ ظانلألا لع < انلوققإ م ةقلذخلا : قاعملا ]لع
 ان ”نيابتلاو « ةنبابتم هن اهبف لاقب ال هنإف « ةدحاولا ةظفللا
 ا 0 كلا .ايلزكواا# ةدانعلا طانل الا ىتناوم نوحي

 2 ةلاحا ةيلتخ افلا اهنإق.< ةفدازتملا نعي ررتحن «ةفلتخلا
 أ ضرعو  مسجو را تناول ةلاويرإتل هلا وجم

 ةفلتخم قئاقح ىلع ةلاد ”ةفلتخم ظافلأ اهنإف



 ل ؟قرت

 ءورمو دبزك مالعأالا وهف ىتاثلا ناك ن إف زاجملا هلخدب ال امم

 ماعم ركل ترا ةةيحوما انا اع امه نم سيلو

 لق 2م لما هفيطو رع :طرييتل روج ا 1

 بتارم ىلع كلذ يف

 ( ىلوآلا ةبترللا )

 ةدّدعتم دارفأ ىلع ةلادلا ةظفللا ىهو ”ةئطاوتملا ظافلألا

 ؛ ةنيبتما نع هب زرتحت ةظفللا ىه انلوقف ءامللاعماج رمأرابتعاب
 (رةددعما ظافلأالا :كناكءاذا.الا ةاتن نوكش ال ٠

 «ةفدارتم لا: نع هر زتح ء ةددعتم دارتأ لع ةلالدا 1

 عماج سعأ رابتعاب انلوقو « ريغ ال دحاو قضم بمنإف

 ار 0 مف ةكوتشلا نعي را

 عماج اهنمجي امإو : اهل عماج سمأ رابتعا ال ةيلدنلا

 لك نإف دينار لكرقو لجر انلوق هلاثمو ءريغ ال ظفللا

 لا واقعا ةددغتم ا لاو طا ل نه دحاو

 ل زة رقلا اذكهو ل منو ايلوق ف.ةيلوخ 6 ا

 ( لام لان انلوق نو ةقرغتسللف ةملاصو « ةقرغتسم ىلا مسقنتو

 قارغتما ريغ نم ةيلغ الدي اما هو ةلاتملاو « نابس الز

 (نارطلاو ا 5



 د0 50 --

 نعم ىلع اع قاف ةعلات ظافلالا نأ انحضوأ دق انف «” دساف

 نإ مكلوش نودرت اف هلوق « هريركتل ا ةلد لا

 0 "1 نإ انلوق نم ضرفلا انلوي م ىاعملا لع ةلاد ظافلألا

 ١ داو ثول قف ةماش ىاغملا نوه ءىاعملا لعةلاد

 ضع ةفرعم ىلا جيتحا نك ةياهن الب ىهو « ظافل الا ىلع

 زارحإو ٠ تافرصتلا ل ال ىتلا ىتاعملا كلت

 00 ا ةيلتتا ع 1 اوتو اذه لسسالف © قلما“ ساعت

 ىلع مهمماوتا « اهب َة ةرعشم ناوكسو اه لك لكن (لطاقلاا اغلا

 تع ا ا عمر اج طاختلا نكمل مدان

 ل ك1 دلل ارا نا ىلإ ةحاح الق ة ا ناك م

 ب نم لحنيف « هانركذ اب هنع ءانغتسالا عوقول هيلع لدن

 0000111 و ء نامل هنن ظافلألا "نأ ءانك د ان
 هلل دجلاو هاتحرش امب ةيهانتم ظافلالا

 * ىباثلا نوناقلا »

 ( ءانعم ىلع هتلالد ةيفيك ىف )

 اللا لل لقت ام ىلع اهنلالد ىف ظافلاألا نأ ل اعا

 وأ ءزاجلا اهبلخدب امم نوكت نآامإ « ةلالدلا ىف اهلا واؤال



 تجوب

 تناك ولف هب رمشنو هيلع "لدن ”ةرشك ( .ظانلأ هل عنو
 ةفاتخم ظافل الا تناكاذا مزلي ناكل ظافل الل ةمئانت ىناعملا

 اوم يدلل ةينلاكب ان ةفلت ىناعملا 37 5

 تاكل :ىلاسملا نإ اهثاهو 4 هولاق امان عر انما كا د
 هيلع لدي ظفل هل نوكيي نأ ىنعم لك ىف مزال ظافل الل ةعنات
 ةيهابجم طاق الاو مايل ةياينإلا ناعما نا م

 ا اعإو 00 هل 1 ابان نوكي آل 1 ريغل نوكي امو

 لحدا كو موحولا ىف ةلخاد اينالد عا |

 هل الام وو ةلايضال هاي تالا
 كانه :هليلد ىلا انزمر دقو « ةيلقعلا تتكلا ةعضومو « هل

 0 0 ةياهنالب نابل تناك اهو

 ها والاام امأف « ىهان دف دج امو « نهذلا 6 ةلصاخ

 هن إف « ةروصتملا ناس لاو يدل تءاتللك ةاضدا

 ىف نب ىلقلا قلعأ نم اكل ١ ,ب معلا قلل احل ةياهن ال

 00 ةرضا

 ىهو , ظافلالا ىلع ةقباس ىتاعملا تناكاذإف لاقي ال

 « ىناعملا ىلع ةلاد ظافل آلا نإ كلوت نويل لا

 اذه : لوقن ان ال ءظافل الل ةعلات ىباعلا ناب رعش اذهو



1 

 | اولا هيج لما ره اع < اهتفامت لع طاَقلأألا
 ' ةسحاكلا كح املاج قيلت مالكلا هاك فئاوط كلذ

 0 فل ا عضولاب د هن إف ديز ماق : تاق اذإف

 القمم ظافن الا 0 دك« مانملاب ديز فاصتاو «ديزو

 ىذلا نأ معاف « ابلجأ 0 00 موكل 0 "5 ىتامسلل

 (اشا ب اللا ةملاع لقافل. الا نأ قيقحتلاا لها هلع

 ا مومقوأ ىذلاو « ظافل ال هكا اة ا

 تسر ال ىتاغملا اًوأ اذ ماوه لا اا اذه مدنع ررقو ثول

 0010 طال الا قرح نأ دب الا ةدهألا ىف الوسم

 باددلاو . امانل الل ةعئات اهنأ كلذ لجأ ن ٠ اومهوتف « مب ها

 00000 ناره ابو أ ءةنالا هنا كالا ىف

 تارابعلاو «ريغتي ال ءالقعلا دنع 0 كتم 3

 بسجن هيلع ا ملا نم دحاو 0

 0 000 هك رملا نم تلغللا ف داتا

 الرا وضر 6 طاقل الل ةنئات قالا تناكولف « ةينايرسلاو

 ا الف ١ طانلاللا دنع" قالتحالا ةتلظنع وكت نأ

 الصأ نا نم « هانلق ام ةع ىلع لد كلذ فالخ

 © ءادحاو يقطن وكي لسن انما قياعملا "نانا اثواة ظافلاالل



 ل 8:١

 نبذلا 1 رك ذلا ىذ تتسارشلاو نضل اك لردك

 0 اذه نورفاكلا لاقو ) كلذ دعب لاق مث (اورفك

 هنأ ضيرعتلاو مهماع دي ريكتلا طارفإ وه 'ضرغلاو 00

 ىذلا كارملاو ؛ هيف كشال ىذلا دّرَقْلا اهأ 8 ةرهكلا

 قاكأ نم ردي ادي ريثك ليتل ىفو ءهل عفدم ال

 قلو قيفوتب هللا نم ىلظحو 2 داؤفو 0 :.هذ هل

 فييظرعي عمسلا

 د علاسلا لصفلا

 عدلا ىلا ةفاصا تضف و ماتم نم كسلا لا

 امال ةوقل ىعملاةوق نأسو هانعم لع ةلالد

 ىلع المتشم هنوكلا انبه هان دروأ امإ لصفلا اذه ن زارع

 ا وا قاع اهلو « ةيدارفرالا لئالدلاب قلعتت نينا

 ةعن را اهيلمتو 2 ةيفاخ ريغ ١ 2 هيف ديفتو « ىناعلا رع

 و لو 0 نوتاقلا
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 رعو ةغللا لهأ نم فدانا ايلع .ةيلع ا يذلا اد رعا

 ةلالد نأ نيلوصألا ريهاجج هيلع لوع ىذلا وهو بارعإالا



 ل

 م ديك تلا نم ةغالبلا ةدافإ 0 ام عومج نم ٌلحتيف

 000 1 راع نآنلا 00 فقط 0 ادعو يدعلا اًنرنك

 رف "ا ليعفبلا ديك ان ماق ءةيدبلا تئازتلاو ككبلا

 هيلع مالكلا ىلا انب ةجاح الف برعلا مالك ىف درب

 7 رامضيالا عضوم ىف راهظرالا ةيياح كلاما

 ّ 0 00 جا لع ن نم ًادودعم ناك نإ و اذه

 هل رامخإالا عضوم ىف هرابظإب ح حاصفرالا 5 كلذو "د اعلا

 للا خلا لاح ميظعل وهو « ل ا ميظع مقوم

 هل 00 0 ل 0 ةيائعلاو

 ةأشنلا يشي هلا 0 ل ا

 ممر دا اا هراهظإ ىلا رظناف (ةرخآلا

 هال نر © تارعرإلا سايق ناكو. (. ةابثنلا» 0 اهلل

 تك هلوق ادا يام ادع ام هال دق يدل للا

 راذعلا سعالا ى ةنلابملا وه كلذ ىف .ةدئافلاو ( هللا ةئدبب

 .( ةعراقلا 8 ةعراقلا ) ىل ىلاعت هلوقكو « هيف ةماخفلا ٌرابظإو

 راكن يالا ةهج ىلع رابظوالا درب دقو ( ةقاكلا اه ةقاحلا ) هلوقو

 6 مدحجو | م م دانع نم « بحعتلاو م ملاح مكسمللاو بضغلا 20



 222 يب

 8 قيوم نش هنن امط هلع لد دقاق ن1 16
 ةءان ء ىلعألا تنأ كنإ :. هلوق: فو 2 :رصتلاو نقلا: ةيلغلا

 ق ةددشملا (نِإ) نايت إف كلا ان 8 ليلدع « ةغالبلا

 دك أف نا م هتوبن رب رقو صماالا دك أن تاطخلا لوأ

 « ةبلغلاو رهقلاب هصيصخت ىف ةغلابم لصفنملاب لصتملا ريمضلا
 لقب ملو « ىلعألا هلوق ىف فيرعتلا: مالب ”ناينتإلاف اًعلاث امو

 د ةلاداينال# لاع الو ىلعأ

 ) مهاب 0 وعل رع كي نود لعألا

 30 0 اد أو ءرحسلا سعأ ن م هيلع مث ا1 لاطنإو

 دا طايع نع كاما لع مو «لمفأ ةظفلب ءاج انإ

 هلِوَس ةبلغلا قيقحتف اسماخ امآو ءةملابملل ةلصخلا 1

 هيف ا ىلعألا ظفل ىلا لدعو « ىلغألا هانعم نأل « ىلعألا

 هن الاق اساس امأو « ةأواسملاب ال ةيقوقلاب ةيلثلا لع ل10 ١

 لش لو « فانئتسالا ةهج ىلع : لعألا تنأأ كنإ هلوق ىتأ

 فومللا مدع لمحت هند 5 ىلعألا ثنأ كنأل فلعل ان

 ءفخن ال هلوقب فوللا هنع ىنن امن و «مهملع ابلاغ وكلا 4

 ناك مرد لاق“ علعالا ثنأ كنإ هلوش مالكلا فن أتسا 3

 « ءاليتسالاو ربقلا ىف هنيعل أو ىبوم ردص حرش ىف غلب



 ب وع

 اا 01002 روم اللا هللا راقلا تنأ لاق هناك

 امم جراخ 6-5 8 حدملا ىف اع 3 ناك نإو هنإف 5 مهم 6

 ددرب « ليبقلا اذه رم تنأو دار ا دك تلا نم هيف ن 0

 0011 اذهايستت اع لمت « مهنم هنوكب هتليبق حدم

 11 عئادب ا رم اذدهو 6 هد هي 4 ةليبقلا 2 « هد لم

 هنن أعم سدفو كيف

 "تل هلا لاصتالا ىف لمع ناقتلا دك أ اينانو

 00 ىلا هلوفكو © داو كت [كتإو امال كلن كنإ
 7 ع1 3 0 20 9
 نا كننِإ لقأ ملأ لاق ) ةفلاخلا دعب ةنيفسلا ةنا ىف فيكلا

 0151 ى لاق مث دك ا ريغ قم ( | راص ليم 2-7

 , ديك أتلاب ( ميطتسن نل َكنِإ َكل لقا ملا َلاق ) ةيناثلا

 ا الأ ف يملا ذك ٠ هنانوه يرمالا نين :ةقرقتلاو

 ىف لخدأو « امْرِج ؛ظعأ ةيناثلا ىف ةفلاخملا نال

 ادا درو اذيلف © ةقلاملا لع زارمإالا لجألا كتحعَتلا

 10 ا ٌقخلنت دعلا 0

 0000 اذ لسفتلا لمتلا ديشحو اتانو

 ١ كلنا كك ١ اذاقل سوم : ةفيخ هن ىف :نسجتوأف )
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 مهصاصتخا دنزغ لع ةلالَد 0 قيتفؤلا م ككئاوأ ٍ

 هود قالا ياس نيك 4 اا مهقاقحتساو نام رالاب

 هيلا ارم 112 هدك اتلاو * صاصتخالا

 (ريعلا تكد قف ةيارا ةلاكللو

 0 ل د ا رع

 « نيهجو ىلع هدورو نوكيي امن إ و « بوجولا ةهج ىلع نوكي

 0 ةسنلا قامو للا لوم نأ امهدحأ

 يا زازا ق1 كال

 نا ذه امو هن كت وكلت 556 وأ مولع ريغ نا

 رتاضلا دك انام: هلاحا ةلازال دق ا 1

 نة اا 2 ىلا ةئاضرلا
 ا[ او تاء [كللرصك اكوا هك

 3 بيطلا ونا لاق

 ملا كلا ا كدب مهمتنا تأآكنأ للا
 5 ء هلثع لبعفتلا ا نس 1 5 هلوقف

 هللا ءاش اع <70 ملأ ةحدم ىف هلا |

 000 ةأضوالا 0

 (زارطلا) ا



 ل 1غ

 م اوناك ن كلو ) ىلاعت هلوقو ( لق اَنأ نّرن نإ و ) ( نيئراولا
 دال ولم ةقركللا! ةاحن نم لغو قاسكللاو ( نيملاظلا

 هر وشإ ةررعبلا احن نم هُريغو هيوبيسو « هلبق امل هتشاطل

 "1 د يع وانك ني الماغ ديوان ال «ةاققلا

 لس اع هركذف بارع الا نم هعضومو هتيمسا ىلع ةلالدلا

 صتخ ام انبه هرك ذل ضرعتن ىذلاو « ةيبارعإلا ثحابماب

 0 10 لاك هللا كاتك ىف درو دقو« ةحانمفلاو ةغالبلاب

 الخ لع ف6 ةاعأ 6 وزو تأ لويد 0 5017

 ال11 ةليقخا صاصتخالا,لغا ةلالد#هيفو اء ىرفملا دك أنا

 م اوناك نكلو ) ىلاعت هلوقو ( نوملاظلا ”* نوئرفاكلاو )
 ىتلا رئامغلا نم كلذ ريغ ىلا ( لقأ انأ نرت نإو ) (نيملاظلا
 )0000 دك نإ ةدضلاابلقإ ةغصلا دعا لغ ترو
 تورفاكلاو تلق ول تنأف « ملبأ اهركذ مم مالكلا
 ”الا] شب اي طاقساواءاندملاظلا, اوناك كلو: «نولاظلا

 ىه اكو « همدعو دك تلا اد اا نيا كن إذ

 ١ ١ سا دتالا لعاةلكلد اهفف. ىزت < ديك أنلل ةدايغم

 ىلع لديل ريمضلاب ءاج امتٍإف « نوملاظلا مث نورفاكلاو لاق اذ
 ىلاعت هلوقو ء شحافلا لظلا ديزمب اوصتخا عرفكل مهن
 مص

 دال ل



 ل وعسل

 درب داك( ال ماموالاب صاصتخالا ىرم هيف ام لاو

 . .ةماخفلا ةمضا انا ا نول ف الإ

 :كلوق ىف وه ( سيو بو معْل) ف 0 نال ةلكسلا
 يدا يف نك ديز الجر مس

 رئامضلا ن ءااتسشت !ايوييفنلا ةيض ع ! تاركملا

 نم 3 الف رهظ اذإ هنإف اذهلو « ةينهذلا ةقيقحلا ىلع ةلادلا

 0 تولد مذ : هيف لوقت امسح ل

 ردا ككل نمعلا 6 ةللد فو ءورمم 'ءالفلا

 ةقيقملا ىلع ةلالدلا ن نشا نيس اه

 وهو مذلاو حدملا ىف ةغلابمل 0 سر امبِإ وهو ةينهذلا
 ثيح نم هيف ةغالبلا ٠ هجوتق « رمق م ا ذل تايلا

 0 بواقللو همف ىلا ملط ةدئف الل ناكف « انهبم 0

 ناعوضوم ( سشبو معل / احلا لوقو ءهحاضيإلب ماَرغ ألو هن

 1. هاناق ام ىلا هب نوريشي ماعلا مذلاو ماعلا حدملا ةدافرال

 ةينهذلا ةقيقحلا ىلع هتلالد

 ريملاو دعما نيب .طسؤتتللاىيكتطلا يف !ةقلاعلا هكا

 وه ديزو « مئاقلا وه ديز ناك كلوقك -ءاذهو ءالسلما

 حم انكو.) ىلاهت“:هللا, لاق ”هئاقلا وهن اديز تندظو « "كارلا
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 قلعتي ام انه. هركصذن ئنااو. © تارعإلا قئاقح ةصتخ

 لئاسم مسرب لصحم هنم دوصقملا ؛ماعو ءاهقئاقحو ةغالبلا مولعل

 اا وكل واةطقلاو ناشلا متم ل لوألا لكما

 عوفر عقو اذإف « ةبصانلاو ةعفارلا لماوعلاب ةلاصتال ءابوصنمو

 ىلاعت هلوقو « مئاق دب ره نكت دبع وك 7

 2111 راسنا هصخاش وم |ةإف) ىلاغتهلوقو (ُدَحأ هللا ولع ّلق)

 0 ا ا رك و كمل ع 8 ( 0

 0 ااا اور نان ةلوفو (ذاطنألا حت اللام

 لصتم ىف هلك اذه « ملا د هتننظ : كلوق حنو ( وعدن

 هلوقو ”مئاق دز ناك: كاوقكف عوفرملا لصتتم اًمآف « بوصنملا

 امإو ( مينم ا 0 2 دك اَم دعب نم ) ىلاعت

 ىف اك ارتشال عوفرملاو بوصنملا ىنعأ ليثقلا يف اهانطلخ

 ا سلا, ناكلا نام نأ ملعاف اذه رّرَش اذإف « لاضتالا

 ةصقلا كان مظعل ىف ةغلايملا ةهج ىلع درب اعإ ؛ 18 نالتخا
 م

 1 سوفنلاف 5 ناك اذإ ءيشلا را اننا هريسفلو

 4 ةغالبلا هش كتاضح [نس 5 ِ ةمل ٠ 47 ألو ةميش ىلا



 به 5-2

 نم ةغالبلا لهأ نأ هانركذ ام عومج نم لصحتف « تايبألا

 الإ انو هنب نورثكتسيو 2 تافتالا 9 برعلا

 ف لدن تول ىلا ولأ 3 5 نور ين

 . هئافصإ ىف ظعأو تطالب عماسلا دنع" لوبقلا

 هيلعو مهن ا اع ايا ىَرق نونسحتس اوناك اذإو

 ٍمعطو ء نولو ؛ ندا ناي مف نونلاجت مهم ةأعو مها ريحه

 هينا ةطاودفألا طاف: نوتيجس ممطو

 نِإف ردجأ اذه نوكي لب بولطأو انوا[ ني

 00 : م ةرثك ١ مالكلا د قياسا يلام مرادتقا

 مثو عر اع مالكلا ىف ةغالبلا 5 عةنيطألا نلت

 0 نم 1 ام اذهف « 20 0ك اهملع

 . باطلا نم تافتلالاب

 * سداسلا لصفلا

 ( رامخإالاب قاعتب ام )

 فاجي قلعت اهخادحا نابن اج [ 0 هذه نأ اعا

 قلم, :فقلاف ءاييناملا" نزلا كام دلال 0 الا

 املك هعلدب ا ةانعمواو ةءصوم قف 00 لق بارعاالاب



 دك ا د

 اننا ىدالل ل 0 لاقتثالا ىناثل د

 لع لاد هبل اا ةيقاللاو اثإ ا 00 0 ف ندو

 0 هلوق اذه ٠ نمو 4 رارقتسالاو ةتونشلا 86 0

 3 لق 3 ( ممارشحو ا 3 6 لاي ب

 « ىنضاملا لعفلا نع لوعفملا مسا ظفل ىلا لدم دقو « ث”رشحنو
 نأ كلذ ) ىلاعت هلوق هل عراضملا لعفلا ىر هل ةارجإ

 0 كلذو ها عومج موب كلذ ةرخآلا تاذع 4

 4 ”سانلا هش ممل مون كلذ 4 2 ريدقتتلا ل ) 2

 ( عمجا مويل معمجم مول ) ىلاعت هلوق هديؤيو

 2 وح لوق هير لا تايبآلا نم تافتلالا ىف ءاح 2

 مايل | اش معلا تنهش حولط ىدذب مايحلا ناك

 7 لوقكو تالجللا عملا ةيسغلا ع نم "تائفتلا اذبف

 ش . نشيفلا

 دقرت طوب للا مانو ب, دقرالاب .تكليل .!لواطت

 دمرألا ر ا هلاك نب عدم للتي هل نحل ناعو أ انو

 1 ىبأ نع هلل رخو 0 0 ءاّمن نم كلذو

 هذه 5 سيقلا الاول اي دق "نا تانافتا هذبف



 ل وسو

 منأ لوقت تا ست ضرلا رارضخاو « ىشمو ىضقا دف

 توتدغف تلق ولو « هل نك ا تت نالف لع

 لفل نأ بف لاه ال ماتا

 نكي ملا ارق هومترك ذ ىذا ىلع هيبنتلا لجأ نم ًاعراضم ءاج
 (لزنأ هللا نأ َرث لأ ) هلوق ىف ةزمهلاب مابفتسالل ًاباوج ًابوصنم

 : لوم ان الط سسفالا رهو قرط سايق و ا
 : كالت ؟> :فاشلإ رام لوألا ناكداذاةنوكيلاعا دنا

 نو الا ناك هكدا تسيل انههو « 27 قت

 نك اننا لعمل الدنل هنو بجو اذهلف « ةرضخم حبصت

 ةةييرشلا نا ةراشإ ريغ نم هيلع ءاملل لازت الإ يقع ةرضخم

 6 طري يوما هيف ىنعملا 1 اذه ىلعو

 ورع ىف مارعلا ناري ولا ثيددح نم ىو ام : كاسل

 لع وهو صاعلا نب ديعس نب ةديبع تيقل : لاق هنأف ردب

 لوَش وهو « هاَنيع آلا 0 20 هيلعو سرف

 هنيع ىف اهم 8 ةزاع ىدد ىفو 10 تاذوبأ اَنأ

 52 2 ترحل ندا د لعل أم عقوف

 انإ عراشفل لهنا ةعيص لع ع اطار دلطا هلرنل

 ةغلابملا دصق ىلع ىرج



 د اخري

 رن( ووشلا ك[ذكا اماوم دعل ضر هب انيَيحأف تيم

 0000 ار راسم تبا ل ليك ةأراخيبب ريت هلوق

 لثم ىف رسلاو ؛ 'هانقسو « لسرأ هلوق امهو « نييضام نيلعف
 د 0 وم لاا حمو لبقتسملا لعفلا نأ وه ء اذه

 لعفلا كلذك سيو ؛ اهالهاشإ ناسنإالا 0 :- ةراوضلا

 «ةيلع لدب الو. ىنعملا اذه نا :لليتل تلطع اذا ىضاملا

 ١ نر هلرق ىضم ام دعل لابقتسالا ةهج ىلع « ريثتف لاق اذإف

 حبرلا ةرانإ اهيف عفت ىتلا لاملا ةباكح ىلع الاد نوكي اهنا

 "001 لع ةلادلا ةعيدنلا: ةروقفلا كلتل. رانضحتساو تاحدلل

 00 1 7 2 كن افي هلاعا اذه ايف لمت كلذكو ءةرغابلا

 اورفك نذلا نإ ) ىلاعت هلوق درو اذكهو « طلاضلا

 « عراضملا ةغيص * يافع ال لعوب دع ا ل
 2111 ل لع اهنا ىضاملا لع قاما فطع قع لدعو

 ىلع ٌددجحتم هنإف « دصلا 55 5 ل

 0000 11 اذيف تاتاعاسلا نوكتو «.تاقوالا رم

 ملأ اهل عونلا اذه نمو : كلذ ا
 0 1 حبصتق ها ل 6 ل: اسما قل

 ءاملا لازأإ نأ ىلا ةراشإ «لزنأ ىلع افطع تحبصأف لعن لو



 ا ومسب #

 ا ةفيعأا لاش, :نيلغتلا نب ترام الإ سا

 كيف لولا ماما رسنلا ل اهم نرتب :ةبحأز

 ا طسقلاب ْقَر ل 1 ) ىلاعت هلوق :ةلاعمااذَهو ةرعألا

 دحاو ةيراشلاب] ع هب ءاج ولو ( ( دجسم لك دنع 0

 ىلف « كهوجو اوميقت نأ كرأ اا ةطتضاب قوما واقل
 ةلثمألا هذه نم ةاندروأ ايف هتحرق كحوهرظن لاَمعِإ رظانلا

 اع ةغيص ىلا ةغيص نم لاقتنالا تأ هسفن ىف عضي نأ
 توات ةماعلا لما زك تارفالا زك

 0 سل سن ا يصرخ امإ اذهو « ةغالبلا ىف هتجرد

 ةغالبلا لع قيقد نم وهف هلاح اذه امو ؛ ةدالبلا بْوَتش نع

 اهضماعو

 لوألا نأ الخ «لوًالاكلاعفألاب صتتخم ثلاثا برضضلا

 0 ا ا

 يأ يهجر مالا لمف رخو ال
 هولا © نيهحو لع ىلا, كلذو « هيلإ ا لقتنملا

 ىلاعت هلوق هلاثمو « عراضملا ىلا ىضاملا نع 'لاقتنالا ”لوألا
 دل لأ ءانقسف انام رت 3 ل للا

 (وارطلا) . توون ماض



 ا

 | باطخلا ىلا هنع لدع امنإ وءاّدإ ًائيش اوءاج دقل لاقل «ةبيغلا

 ناحيبس ) ىلاغت هلوق كلذ نموءطيشنتلاو ظاش الا نم هانركذ

 اوبل ع ىلع دراو اذبف ( اليل هدب ىَرسأ ىذلا

 مل « ملكتتلا ةهج ىلع راو اذهو ( ير 0 ىذلا )

 0 5 .ةبيغ اذهو (ريصبلا عيمسلاوه هنإ ) ل |اق

 0011 ان لاقل تافتلالا: ريغ نم دحاو بواسأ

 تلا 11 حالا ديلا ىلا مارطلا دححلا نم الث هدم

 كلذ لءف اعإ و ء ريصبلا عيمسلاوه هنإ هنأيا نم هيربل هلوح

 مث > ىلاعت هلوق اذه 0 هام

 هلوق ىلا ةبيغلا ةهج ىلع :مالك اديه 6 ءاينلا ىلإ "فوكس

 ىلع اذهو «ءامسلا اني زود لاق مث «اهّر 00 نخاف ىو 0

 )ع 0 'يدقت كلذ ) لاق مث « ةبيغلا دعل 0 0

 ) كلل ف ' دا اذا يح 3 لاك هلوقو اضيأ 0

 دعل 0 م نرجو » كك لا ألا مل باطخ

 هلمأت ها مركلا أ رقلا ىف رؤدلا ل

 لعفلا نع عوجرلا وهو لاعف الاب نمنع لالا ترفل
 دوه ةصق ىف ىلاعت هلوقك"اذهو « ىمألا لعف أ ل اهتم

 لانو رتل قأ اءانمأو هلل ديشأ 5 » لاق



 ب م

 نفب هتطاحإ عم هتفرعم هنع بهذ فيك : لاقو ىرشخمزلا لع

 نأ هن ىأ انع نيخ هلاقتلم”نأ'ئردامو ؟ءاةحابشنلاو ةقاللا

 معا ىيلب كك قرصاوا ءفاراسل 1 يك

 "اوفو كراع لا هر نيالا عقارك اول ١

 دال ذلك انو كنا د كرار ا

 دقلو ءاهرارسأ قيقدو « هبنكي طاحأ الو « هراوغأ ىلع ملل
 | دا
 اميلس الرق تاع لا 7

 ع ل ا

 ريرقتو تافتلالا ريرقت ىلا 'عجرلاف هانرك ذ ام "مت اذاو

 ةنالثأ ب ْ 0 تافلرلا 10

 « ملكتلاو 5 ا ميلا لإ مجرب ام لو الا كيردعلا

 هلل دبللا ) ىلاعت هلوقكق باطملا يلا ةبيغلا نم عوج امأف

 (”نيعتسن كابر و بع َكابإ) كلذ دعل لاق مث ( نيملاعلا "بر

 دارأ قلو. فئافلل وهاامإ < لادن دكني ني
 هوقو 2 كالابلا ب تأ كلن أل كل دخلا لاقت سالما

 دارأ ولو ( اد ايش 'مُتنج دقل دلو ”نححرلا دنا اولاقو ) ىلاعت
 - د



 كك م

 يا «رظنلا ةهج نم 0 ف دقن 00

 مالكل ا آل نا معز دقو 4 ردا هميش نع دعاتتو

 نم تاغ ذل زا اعإ لاق ا نيهجو ىرشختزلا

 ًاحيصف ناك ول مالكا نأب هصَرتعاو « عماسلل طيشنتلا ل
 ع 7م

 لثم نِإف 6 هغالملا دصأقع ”لهجو المخ اذهو 4 جا نك م

 نكسلو « ةحاصفلا ىلع قاب هنإف تافتلالا هيف كرت ول هنإف

 د دينلا لا ثاططا ولسا نت .هجووخل- نأ ضرتلا

 عقوأ هانركذ ام ص باطمللا نوكيو ءاهتسحنو ةغالبلا ىف

 ا وسلا قاكللا : قيةجويااغإ ”ىرتخلا

 دال دلل 0 عقلا ى كسل ويف ”ليوطلا "ىذ لمحتتم

 كانا الا نجح ىف ليوطتلا طرتشنال ىرشتعإلا .ن إف اضن

 دايدزاو ظاّشاالا م 1 ا ا اع "1

 ناك ءاوس مالكلا ىف لصاح اذهو ؛ تافتلالا رك ذب طاشنلا

 ول امف عنش ل بحعلا نمو « هاحتناو قيريشتعراا هدصق



 “ لي

 دعل هلجلا نطخلم اذه «هل هحو الف ٍدحاو طلاضل أطوبضم

 تش م١5 كر

 اللا ىلع ىف شاك نم ضب نع يح كا
 قى اهييلابتاوهينرملا ةداع نه كلذ هنا وه: لكان نار

 وه ليلعتلا اذه لاقو « ةلاقملا هذه ريثألا نبا فير « مالكلا

 نا وه «نايكعلا زكع نم لاق اع داراو « نايل راك را

 ةنباح هلع نإف.هيلا هتجايسةلف نع لكم ال ىنعألا اا
 ا ران اما دك ءاعفعكو فاق لا جاتحي الة هاد

 مدلل تلاسأ نم ىلا وك ا تلايت 1
 ىلا جاتحي ال رهاظ مالكلا بيلاسأ نم اًبولسأ هنوك نِإف

 هيف ةدئاف ال همالك نإف « هلاق 6ر0

 انيق ةتلاقتم لطفاسو «ةىزسخلا نع يع تلاثلا لوذلا
 عماسلل ًاظاَقإ ن وكب اهنإ .مالكلا ىف تافقلالا ةورو ل

 نعل تاطخت ىلا _تاططس مالت هل يامر ا ا

 11 تراس لا واطف فراش سرب 5 عماسلا نِإف

 « هلوقب ام ىلا ءاغصرالا ىف هل ةلاهساو « عامسالا ىف هل الطفل

 ديدس 'لوق وهو « ههجو ىلع رابع "ل ئزشعلا لا
 ع م 8 . 95 ٍء
 4 باطأملا لها ىف رصتن دضصتعلو 6 هغاليلا دمام ىلا ريشل



 كك ا

 را حل عضو ربلالا كج ةيبظنلا .ظَوَولا

 ال ردا ردا ةحبلا! قب ضوصتع تانقلالا نأ كش الو

 نم لودعلا وه « ةغالبلا ءاماع حلطصم ىف هانعمو « اهريغ

 ال0 ١ لوالل ,تلاخع ارخلا تول ىلا مالكا: ى اننولسأ

 00 0 ايل لوسسلا وع د انلوت نما رك
 ءابلك تاتافتلالا ا 7 ل نذل يقال

 00 اال باططاو ,ةليعلا لع دويطقياوع اغإ .قاثلا دخلا

 ' انما لآ ىدالا نم نوكي دق تانتلالا نأ كشاآلو

 00 الا دملا نك انين يان يكس نظل وك

 مدلل املك وأ ملعاف اذه تفرع اذإف « هريغ نود ىوقا

 الاوقا مالكلا قى تافلرالا لك ةرمازك ال ىدلا هجتولاا ف

 011 1 هلع لرع" ىتلا وهو. .ةلوالا هلو قلاف 6. ةنأل
 000 )اد حاطب صتخ اال هنأ وع هلقام ؛لئطاخو

 4 باطملا ْق هد راومو 4 هغالبلا ّق هعقاوم كنتو لع كاع 1 5

 5 ع ااا مةاوف نينح رعي اهإ: نظانلا نا ىلا ةمالك لَو
 00 0 د تاشلالا هم نوكت - لك ىفرظن اذإ

 0 ' اكلم و اسال نا هليفل ةةيقوملا كلذ. ىلا :ةفاض الاي هنقألا



 3 نش

 ادعو ليج زك د ابكت تلط يع نه كا

 كر نمو غلطة وص ناي 2 لا

 ل فى ايظا اممماظ كنأ ءرظن مل ةمولظم نر

 ؛ لظلا نيضيقنلا نيب هيف هعيجي اذه هتي ىف نأ دقق

 زاجيرالا قئاقح نم اذه ىلع رصتقنلو « ىرت ا" فاصنإالاو

 ةانكس يق
- 

 سداسلا لصفلا 0

 تا ناس ىف )

 1000 ا مواع 0 رم تايفالا 0

 ادخل كلش ل ىو 4 « اهدوقعو اهديالق ف ةليسافاوو أهدونح

  ىتاعملا لع نم عونلا اذه لاح اذكمف « 0 ذك

 ٍباطخ نمو « ةغيص ىلا ةغيص نم لقتني مالكلا ىف هنإف

 عاونأ نم.كلذ.ليخرللا'وباطخت لا ةينج ناو
 يقي رملا ةعاخشت 530 دقو. ههحضوتش 6 تاقتلاالا

 ) م ايلا ف هعاحشلا 1 وه « كلدب ةيمقللا ف ببسلاو

 محتش و 4 ةنضلا دراوملا 3 كير ف اعانش ناك اذا ”لحرلاو



 دس اع. تت

 هل 1 اق لا والا دنع ةييلعملا قمم تلا اغملا ةبلطت

 الإ دجوب داك الو كلذ ريغ ليلا 0 ركل رك 4 ربصلا بجوم

 امو « ريثك هيف دجو» ”نارقلاو « ءاحصفلا مالكىفةلقلا ىلع

 ةغالبلا ممم زاح دق هنال الا كاذ

 لوقك اذهو موظنملا نم هيف درو ام سماللا لاثملا

 ْ ىناسُعلا ءايداع نب لءومسلا

 اهمْيْص سفنلا ىلع لمت مل وه نإ و
 هزت ءانثلا 0 ىلا سيلف

 0ك نم قالخ الا مراكم لع لمتشا دق .تنيلا اذبف

 لامحاو « فلكتو 6 روصو 4 1 طاحو 6 عضاوتو 4 هةعاحشو

 ىف لصحم امل سوفنلا ميضنت ام م ل

 ماهتوأ هلاقام كلذ نع 3 ءانعلاو ةقشلا نم 5

 اناضنإ انلاط كاف تسطو
 سم مع

 ملظن مل ةمواظم نم ا

 ثلا « اهفاصنإ بلاط كسفن تنلظ : هلوقت داراو

 000 | آلا ناقل ىف لاقثألا لمح لع اهمركحا

 ءاهتفصنأ دقف اهايإ كماظ عم كنإ مث ءاهتماظ دقف كلذ



 “ نك 7

 هللا مرك نيئمؤملا ريمأ مالك نم درو ام ( ثلاثلا لاثملا )

 هسفن فرع نم ) مالسلا هيلع هلوقك ريصقلا مالكلا نم ههجو

 88 انا تنل ظفارللا ناكل 4 هواك 5ع 2

 هوجو فرع دار الا رج ةيفتشا نسا انج ل
 0 لق ل ىوق هن ملا يح راكزل ا نم « ءاطألا

 هيف كععوقو نإف « هيف 0 ا تبه 1 هلوقو : لطابلا

 5 جاكي ,دصلا مسا 1 ريدا ا

 دع ع ضع ملكا هيلع لاقو « ةمادنلا طب لفتلا رك

 93 1 دإ ليقم هم لكد لاقو « ادهأ حرا ل الإو 6 يذلا

 0 رورملا ل 8 0 6 كا 05 دكا

 عل ةريصقلا تاكا ف كلذ ريغ ا ا هن لاط

 ندعي لاق. ةغالبلا لها نع رثاءاك عبارلا لاثلا )

 ا اكو « ةغالبلا وه اذه ملسو هيلع هللا زض لوك |

 هوقو 4 ةاَفاصلا ” جوت ءةار ادا نال ةناناكم هى ىريرملا

 ءةمذلملا 'مامذ ةماز ا مازتلا قولا ى نا 8 ا كلم

 (زارطلا) ا 0 0



 تس ع

 ةهج ىلع ناك اذا ايفان نوكي اهنإو « لتقلا ايفان لتق لك
 لابملا ادجب 2 نارقلا ىف كو ؛ صاصتتا

 00 لاا خ لوشولا نع ادراو اغان((لانلا ؟الاعلا")
 ىف ببسلاو « نامضلاب جاَر ا مالسلا هيلع هلوقك اذهو

 3 2 دنع ماقأف ا هريغ نم ىرتشا ا ناش كلذ

 0000 ل سلا | كا 2 هن كو

 ( ةايقلا جارللا ) لاقف « ىدبع ل ناس

 كا اعواد ىرتشملل نا كاع لانس

 هلوقأ اذه أ كمو.« هيلع هاذ 5 ا اق ارم افلا نك

 ىنعمو ( مالسإالا ىف َراَرس الو رم ال ) سو هيلع هللا َ

 هلوق ىنعمو « هريغ رضي نا دحال ىنبني ال ىا ر رض ال هلوق
 ارا رم نا كل ىقشسأل نا ( مالسإالا قارات الا

 سو هيلع هلا لص هلوق اذه نمو كر دانا ميال
 مج 11 دوعو « ءاونلاب رم هيدتعاو ءادإل تلف ةدملار

 فاعلا ٠ يسم دق ' ةياالعلا ظافلألا داق( ا

 نمو « هللا الا هفصو» طيح ال ام « ةّّبطلا رارسألاو « ةينكملا
 نم اذهف ( ىنغ ”نأنلاو 0 عمطلا ) مالسلا هيلع هلوق اذه

 اهب نصخ ىتلا ملكلا عماوج



 د ن2 وح

 ا هل وام ىلاعت هلا باتكو « ”قوفتو ظافل ألا ىلع

 كك هللا ةنوعع لوالا برضلاب انلعف 5 ةسمخ ةلثمأ هنف

 فرقا و قزدملا قخباو ىلا هلوق ( لوالا لاثملا)

 مراكم م لإ نه ىف عج دقف « نيلهاحلا نع ضرع

 نا ناياردلااو :رمع حفصلا وفنلا ىف نأل , قالخألا

 ( فرعلاب رءآو ) هلوق ىفو « ءاضغ الو ةعاسلاو «رومألا

 اول تدل ع ناسلل ”عنمو « ماحر "يلا ةلص

 نع ضارعالا ىفو « كلذ ريغو ؛ مرَحم لكح نع فرطلا
 نِإو ظافلالا هذبف « ظيغلا مظكو « راو اصلا لاهملا

 ؛ ةياهنو ّدح ىلع فقت لو « ةياغلا ىلع اهيناعم تف انقل

 ءاناكمإ اهرَوعأو ءاناكم ةحاصفلا تاقبط العأ وه عونلا اذهو
 ىلا رظناف ماع صاصقتلا ىف مكسلو » ىلاعت هلوق اذه نمو

 نك "ل ليلا اما 1 70 عدن 5 ةليمجا ةظفللا هذه

 رثأ امع هذه نيف ءاهطبنم ىلا هدحأ ىهني الو «اهرصح

 35 0 تزين دقو ( لتقل تن أ لتفلا) ) موق نم برعلا نع '

 ا: صاضتلا) هلو“ ن الف مالو امل ا هوجون هلع

 ايرركتلاف ينام امأو ء تالك ”عبرأ هيف هنع لق امو « ناتظفل

 سيل هنالف الا ا ةب الا ىف نيبو لآ ١



 © لف

 ردم وه ىذلا ليللاك كن إف

 ' ساو كنعىأتتلا نأ تلا

 مال نب سوأ ىلا هراذتعا ىف الا هلاذااش كاد انو

 ا

 اا الل ند ناكل امن لع نإ

 1 دا مالا ني سنأ كلو

 ردع لبقيل سوأ ىلا ىلإو

 6 0 0 ء مسفصلو

 ا ءاكلو ىنأيح ىل بهف

 د كا اب 30

 كاع 5 1 دك دع وع أس

 0 ذإ راس ءاجه بات 1

 0 اعلا بحعلاب اذه هرعش ىف ىذا 0

 7011 0 نم هل نسم الل « تال الا زكسو ةدك الا هف

 ظافحت ىذ لكأهب علوت ىتل

 ( ىناثلا برضلا )

 ا 1 كا روق, زا الا نايف



 ل ةالهأ ح

 اذهو ةلزملقلا (تايبالا :نم هدرو: ام. سهاذنا لالا

 اهتيعوأ ىلا ةفص ىف ساون ىبأ لوقك

 سراف ريواصتلا عاونأ اهتَبَح * ةيدجسع ىف حارلا انيلع راق

 سراوفلا ىسقلاب اميردت ام*# اها بنج ىفو ىف رارق

 سنالقلا 1 «تالاد ندا اهياع تر زام حارالف

 « قئارلا ديلا ظنلاو قئافلا رعشلا نم هلاح اذه اف

 لضف ًارعش فرعأ ال. لفرشأ نزع احا

 ؛ لالقلا بيعش *: انآ ام ا ا نبال تازألا هذه

 . رو ىذأل رعشلا وه اذه نإ نامئع بأ اي هللاو لاقف

 ا دعم ناسخ را وا

 :ةحانشملا اك عر رلطاو عدالا ف رهللل هن إف «هنسحل ظحاجلا

| 

 برهم كنم هتلواح ءىرمال امو
 ملاطملا ءامسلا ىف هتلمح ولو

 ةباكمل + ىددتم "فراك ّ

 عطاس حبصلا نم 1 ”مالظ

 ىتايبذلا ةغلانلا هلاق ام كلذ نمو



 - ا

 هلا ا هلاز ناكو. ه نوال للا نإلطا ىرهاطأ همك دام

 « هأبإ هلتقو ه 0 نب ىسيعل هئاقل دعل

 0, اه كذا وف نس ناك انمار نوتمألا ىلإ لتكن
 0001 ا يناعافا ناي فع لمارو نيكل نيمأ ىلا

 | 0 207 ادار ازد فيك لفرط وركسشوا « قال
 تزاحو « بواطملا توح ىتلا راصتخالا غيلبو زاجييالا بئاجي

 ىتادل ا ل تان "البلا كك

 0 ىف هيلع وه أم ا هرب فسو» نب جاجحلا عل

 لم ام كَرْدأ هل ل أقف 00 2

 لاو: ل 00 لاقف 5207

 00000 ل ل 000 اقف « فقر.

 . لاق « هلّدعب مانغأو ءهلضفش مهعسو لاقف هنع مار 0

 ايو ندي ماقلت . لاق ءّودعلا تاني نرسم 57

 ا لان ىقل اَذِإ 0 كلذك . لاق مدح

 الرابلاب جرا انام ليللاب لاتقلا ٌسدلَحَأ ع لاا كيابل
 2-ما

 عمو

 فرعإ ال ةبورضَم ةمبيبم ةقلحك م . لاق اهل من ذأ ملا

 ىذلا ل مالكا هللاو اذه هئاسلمل جاجملا لاق اهافرط

 0 ل (توو



 د اس ل

 ١ ةيدقفتا مرك نينمؤلا ريل مالك نم . كثلاثلا لاثملا

 ىلا مجراو كيلع هقح ىف 'رظناو هللا قئاف) ةيواعم هيف بطاخيب
 كال ا ندب 000-- هتلاهجت ' 26 اللام ةفرعم

 رسخ ةياغ كاني ومأ ثلب تهات ثيحو كايبس

 500 رش كتاصوأ دق كسفن نال رفك لع

 يق لاقو ( كلاسما كيلع تَررعوأو كللابما كت دَّروُأَو

 نإ متم دق هتلاهجي نورت ال نم هياط مدا

 هيلا هال كاخأ تتاع# م.دتها نإ ميداعو مترصبأ

 اف ةمهلا عضاوم هسفن عضو نم ؛ هيلع ماعن الأب هر 0 أد دراو

 قاوثت الا ةمهئاا لا لان المع ةيطلا ةيسعايسا 0 0

 ظ :لحأ نم ا ال مرتع لادا ف ال لا
 سس

 اقرت ءىت نم اهقرَي م راهناو ليلا !ذهواءاتل رع

 اذبف ء انتج ام .قينرفتو اني ام مده ىف ةركشلا مرسل اذ

 ةفيرش ةيكت الو ءابلضو الاياغا راخزال) كنا

 هذه لع ”المتثح 14 | بأ نمو الطول خلا

 هام تالخأ ايل ةدحاو طش دج مولر فيان
 هيلع ةلالدلا 0 نم تءاج ىذلا

 كلذ نف « ءاغلبلا مالك نم كلذ ىف َرأ ام . منارلا اثم



 ل

 هداج نق ) ىلاعت هلوقو ( نيهَرب بسك اب ءىرما لك) ىلاعت
 0 ا اد يافا وو .(تقلس ام كلف ىفتتافل ةيزإ نم ”ةظحوم
2-207 

 لا لص هلوقكةفيرشلا ةئسلا نم درو أم. ىناثلا لاثملا

 (تاهبتشم كلذ نيبو « نب ”مارماو « نيب“ لالخا) سو

 هل تتهم 0 0 0

 هلوقو (ىون ام ِءىَرا ليكلو تاينلاب ”لامعألا انإ ! )مالسلا

 رخآ ثيدح ىفو ١( بكرا ديمأ ل اص

 ( مهفعضأ ةالص مهب لق دام هلوقو ( عتعضأ ر ريسسل .اوريس)

 0. كد لام ىلا كيبريام عد مسو هيلع هل ى اص هلوقو

 00 دق ٍشْيَرق حيوا ) شيرت اباطخ هلاق ام كلذ

 سانلا نإ و ىبب اوعدب و ةدم ما هدا اه ترخا

 اومحد اوناك' الإو نير فاو هللا نيد ىف اولخد مهيلعْرَبظ ا نيف

 0 اه ا لع مقال هديب ىسفن ىذلاوف او ا

 دك كيلا اذهو 0 هللا نقيل هذه 0 درفنت

 طاملألا ةحاصفو ىلناعملا ةغالب ىف ةطاحالاو نسأ ١ نم عمج

 ةضئاطلا زمصبع ا لع ىلوتمي 0 لئاق هفصو ىلع ر دق الام

 00 يحب



 2-2 ا

 نارفكو ةفلاخلا هذه مظع ىلع كتقلخ ءيث ىأ نم ْنظناو

 اضاعلا ىف ةفطن "ىو ةفطن' ارم كتقلخ اهنإ ءاكللع ىلا

 اهاّوسو هتقلخ ماوق ركحأف « هردقف «ةحنا رلا نينو ةعاشبلاو
 امإ مر ايما هل ةساطم ىف ليدعتلا ةهج ىلع

 مك ا ع كل هليدس راسو نإ و لمآ قط قم ةسنور عر

 لاق م « ّرشلاو ريللا قيرط كولس نم هليبس رسي اّمِإَو
 نم هيف بكام هنم عرب ( ةنامآ غو ( دما ا
 ا هَريقاف) هنداعإ ن نم ديرب 0 حورلا

 اذإ ) ١ لاو مط عابسلا قرع اليك هن هتفيج هيف ىراو

 در ( الك ) لامعألا ىلع ءازجحال ةرخآلا ىف

 ام ىلع ناسنوالا نأ ىلع اين مالكلا را است 07

 هلاردللا مرخأ ام انش ١ ضف ل نم َفِصْو امن هيفوه

 دف «ةنلاخاو رارمألا نادم ىلا ل1
 رف هلم دوصتملل ةطاطلا اي” ىلك م0 لصح

 هنم اناصقت تدرأ ولو لف ل ع

 لغو ا , عبولا لع ) كاع هلوق ةثمو ًالالخإ ناكل

 هلوقو [هرتك فاق نق دل كو قل

 (وارطلا ل, سو ل ا



 2 ل

 (لوالا برضلا)

 هظافلأ نوكت ىذلا وهو ريرقتلاب زاحمإالا ناب ىف

 ا د كل هلا لع اقل دي را ال ءانعل د واسم

 ' نافملا كلذ هردق لع ةاقعم ىلا ”مرملا قرطتل هظفل نم

 ش ةسمخ ةلثمأ ىلا هنمرشنأو

 0000 لاح نإ هياتك يدر و ام# لوألا لاثلا

 ا لل د ىإ ني مرتك ام ناس الا لك نك
 ءاشاذإ مثهرقأت ُهئاَمَأ مث هريس ليبسلا مث هرتدقق هتلخ
 لبأ «ناسنالا لتق 0 ام ضي امل الك ردن
 ا ,ةعرسل حورلا باهذإ نم هيف امل« ناسنالا ىلع ءاعد

 00 بعت «هرفكأ 0 مظعأ و

 1 ا عرقي داكي الف « هللا مسِنل هرفك ىف طارفإلا

 ماقأ الوةماللل ىف غبأ ال 1 0 ءاعالا دقت نم قع

 00 ايدك للا لع ةلكلج مظعأ الز رشا

 ىهتنم ىلا هنودح | [دبم ن نم هلاح ةفص ىف ذخأ مث « هنتم رصقو

 ةهح لع 37 ماهفتسا « هقلخ ءيث ىأ نم . لاقف هلامز

 لمأت لاق هنأك « هقلخ ةفطن نم . لاق مث « ريرقتلاو مكمل



 | واو د

 ىلا هارعقو 0 مر ا

 نهم دعف نضح مل ىئآللاو هريدق نآل ( نضح م ىناللاو /

 « كلذ ىلع ةلادلا ةنيرقلا عم هلا ناوك ال اديه 2 ا

 هذهيف تادزفملا ىدحم ناحرالا ىف كد

 قيفوتلا هللابو ةعبسلا عاونألا

 دك قاتلا مسقلا *ٍ

 ( هيف ىفذح ريغ نم زاجيوالا نايب ىف )

 ل

 ام ىلا مسقتيو « ةغالبلا زاجيإ هل لاو « ةلج الو ٍدرفم
 اف لاو ريرقتلا نمسنو م ةدايز انيغ نم هانعم هطنل ىذا

 لا : 0 0

 هرم ءةردهب قدسشف نورك ىف فراك نم نار

 ركرذب نايرض ناذبف < رصقلا سسو سظفل ع ال

 ىف هل زاجيرالا نم مسقلا اذهو ء امهنم دحاو لكب قلعت, ام

 ال نعترملا عجم عجول ةةيندت# ميظع مقوم ةغالبلا

 او ةدحباؤتدق حار: الا ةعاناملا 3 م هن يفت

 (ةدعاسملا لق بولاطملا 2



 0 ا

 "ك1 نك ةيطأ قو ”يظع أطخ ةريصل ريغ

 1 بوتكم ةمايقلا موب ءاج ةملك فصنب ولو لسم لجر

 ا كا ا

 0700 ادم نوكي_ نأ لصالاو + هلج نوكت
 | 11 ناره كلذ ةحوو ءادسملا فذح نم رك أ

 لدي ام مالكلا ىنف ءافوذح ربما ناك اذإف «ربلخا ةفرعم ىلا

 ادد اف ءدلكلا ىف نكي ل ادتملا قدح اذاو ءادتبملاوهو ُهْلَع

 لدتبملا ىلع اليلد نوكي ال ربما نآل هيلع
 امِإ ءاهبف فوذحلا نوكي نا م قل عضاوملا نمو

 لآ لمتحيف ( 0 0 ) ىلاعت ةلوق ريخلا امإو ) ًادتمملا

 )00 راف قرب ايمو دهون انودح اذهل درككا

 ا ا و للا ا

 نكل « ةرثكلا ةهج ىلع ًادراو ناك نإو ربللا 'فذحو

 0 تورو شالا نذل“ غلب أ نوكي انبه دتبملا ”فذح

 ناك اذاف 1 ماطخا كانه روك ا نم "اللق [تلوفعل)

 هلامحا ىف 1 هب 1 0 ليج اريص 2 هريدق

 لد اذا ًاعيج 2 ًادتمملا ندم دقو « هب هصاصتتخاو ربصلل
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٠. 

 2 معل لوقتف 7 ”مئاق د لاش ع ادعو البلو امهملع



 ا كر

 ( عباسلا عونلا )

 فذح هيف نسح ام مضاوملا نف « هربخو ادتبملا فذح
 ا ام ينمو درا تر نسحي ام اهنمو ءدتبل

 ىلع ادتبملا فذح اهيف نسحب ىتلا عضاوملا نف ء اعيمج نارا

 كاوقوءهلياو لالحلا !دهىا هللا :لالملا : طوق زاجترالا قرط
 نوكم الو تالا اذه ياء هللاو كسملا ءاحنو 000

 1 و دعو 4 قدردلا ءاسالا اال اع ١ 0 آل

 ةهج ىلع درفملا ريدقن ىلع ةلجج درت دقو « تادرفملا ىف ل
 را ممست ) ملوقك ذوذشلا

 ىلاعت هلوق 20 كءاس ىأ ردصملا 1 ىف هنو كلل

 (31) لجأ ن م كلذ زاج اعف ( م كل نأو /

 حصير ىتلا عضاوملا ن 0000 86

 . ماو 0 ةيوالرلا كلوق ريملا| فذح اهيف

 نأ دار 1 نإف دقو ةصقلاو نم كاهل ضي الو

 تاناطساب اديه لعن تسلا نيس فلافل الماح مجرب

 لاقو « كلذ نع َفكَف « اهنطب ىفام ىلع كناطلس اف « اهيلع

 نم. .نينذبلا لق إو ©" مي .اههوخ رعت دعلليل لك ذآ |



 هل ا

 نأل ) ىلاعت هللا لاق .نميخأل ل ا نجرخال

 ناو م محو رصل 2 ولو نلو مهعم نوُجْرخم ال وجرح

 ىنعملاو « ةئطوملا ماللا ىه ”ماللا هذهف ( راد ا 00

 مالكلا تريصو ارلذحا هجر ةيزعلا ةتب اطول ا :[نرللذي

 11 را ا ةصوفرل ناقد( دع ةيءاه نمل مسقلل م

 فذحل انيضق اذهلف ؛ 00 كلل 0 ا

 نبإ ) هلوق هلاثمو هيسفن طرشلا فذح اهنانو « مسقلا

 0 مل نإ « هيف ريدقتلاو ( نوثبعاف َىاّيِإف ةعساو ىضْرأ

 د2 1 هلفوغ ف ا ل

 2 اًرش نإ و ريفت ًاريخ ْنِإ مهامعأ نوي وح فلا: مطوف

 0 ا ريع موا هلمع ًاريخ ناك نإ هيف ريدقتلاو

 نإ هلِإ 'نم هعم َناك [مَو ) ىلاعت هلوق هلاثمو اهسفن ( ول )
 هيف ٌريدقتلاو  فوذحم اذه ىف طرشلا ْنإف ( هل طا تنهال

 1 قاخ اع هلإ لك بهذا نذإ هلإ هعم ناك ولف

 نذإ كب م 1 يلع . واتت تك

 بائرال كلذ تابق.ول نذإ هيف ريدقتلاو ( نولطبملا بتال

 نولطبملا



 ب ة١ةه ح

 ؛ نارقلا ىف دورولا ريثك وهو «نارقلا اذه ناكل هيف ريدقتلاو

 ؛هيلع ةلالد كانه ناكاذا غوسي امن هنإف هفذح غاس ”ثيحو

 عد اهثسداسو « لاحب ذو الف ةلالد ركل رعاك

 رتولاو عفشلاو و رشع لايلو رجفلاو ) ىلاعت هلوق 0

 له ) زارع ادوجوم 5 ناو أنبه هب ,اوخل ( ليللاو

 لمتحيو « ةدئافلا هب تمت دق هنأل (ِر حح ىذا يق كلذ ف

 ىلاعت هلوق هيلع 5 5 00 هرب دش 1 نك 98

 هلوق هوحنو ( ٍدامعلا تاّذ مَرِإ ما كبد لف كلا ملأ)

 هباوج نوكي نأ لمتحيف ( اهاحّصو سمشلاو ) ىلاعت
 تربظ ذوو هاك د ني عطارد كا 20

 مذ هردبه امرا انوذح نوكي نأ لتر
 فذحلاو ( مهذب ا مهبلع مَدْسَدَف ) ىلاعت هلوق ليلدب

 نئارقلا لاوحأ فلتختو « هفذح ىلع ةنبرقلا مايقل ريثك هيف
 ةلالدلا هيلع لدت ام بسحن

 ( سداسلا عونلا )

 « طرشلاو « مسقلا « نيءزجلل ظل

 : كلوق هلاثمو؛ هسفن مسقلا فذح ايلوأ «ةنالث ا 0



 د - 1١

 ةلعبفلاو «ةميظعلا ةنحلا ةلازاو «ةبركسلا فشكو ءالبلا عفر نم

 سب روقلاو هيلنع ةفلزلاو ىلاعت هللا ا لاغتماب ا لا

 ماف ) ىلاعت هلوق ةلاقيولا 1 1 تاوج قدح ليك 6 هللا

 3 كناعإ دعب 0-5 هوحو ا 2

 لوقا فدخل « ركنات دعل 0 مبا لاقيف هيف ريدقتلا

 لاغل هلوق هلاثمو ( اذإ رداع 0 6 0 0 ماقأو

 هوت ىلا 0 ل 2 1 ليق اذإو )

 0 1 1 3 لد دقو < مهب 0

 ءةرثكلا ىلع دراووهو(ول) باوج فذح 0 ( نيضرعم

 0 1 تا ةعلديلا هعقاومو زاجإلا نساحم نموهو

 000 لا هلا لذ. تعتصو تلعتلا ر دقتلاو , تمت ء١اول

 ا ءاعيدب ع 50 هنف ر قتلو ( تنوع الف 00 ذِإ ل

 ال نيح اورْفك نيذلا ماعِي ول ) هلوقو « ةركنم ةلاح

 هذه نوماعي ول هيف ريدقتتلاو ( نو رصنب هلوق ىلا 5
 هاذ سالاو ركل نم ةتافيعلا كلن لع اوناك ال 0

 ا 7 لاس ةلوق اذكو ناكذ الآو دودصلاو
 - 1 ها 2و ع دا لالا ع هب جيجل

 ( ىتوملا هب ملك وأ ضرألا هب تمطق وأ لابجلا هب تريس
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 ساق ال هلك اذهو ازاجنإ فذغ ناثكلا ىئابس دارأ

 درو كيرع لقي ا[ < هيلع

 ( كمال عونلا )

 ةنكمأ ىف قاب .كادويكفي رك ا زاجيرالا ىف

 ىف ىلاعت هلوق وحن كلذو ( الول ) باوج ف ذح ابلوأ . مي

 2 نأو هتعرو كي هللا لضف الولو) ن امللا ةنا رخآ

 ذه لع ريب امل هر ذقت فوذحم انبه الول باوخ (”ميكح

 تملا د هيف كلاب ناعللا ةحلصم ىلا ؟اده الو : ةشحافلا

 0-3 كيلع رتسلاب باوت هللا نرأو ) هلوق نقع اا

 ثيدح سيقع ىلإ هلوق هلثمو « نعالأا لع هحوت ام مالعإإ

 قل مراتعو ( هتمرو كي هللا ”لضف الولو )كفالا

 اذهلو ؛ن كي ل امب لّوقتلاو بذكلا ءارتقا ترتيل ب باذعلا يل

 0 وقعلاب جاع اتيمئادكلا هلل 8 اهبيقع لاق

 اع تن يي دلل ةكلسلا 0

 ( هاننداتو نيبجلال هلو املس نياق لاا 7

 < نيعبلا هلو الس[ انان زيدل + نيتعايه اا 0

 هفصولا هب طحن الو لالا م قطن ام ناكلمكلا و

 (زارطلا) وو م9



 ب تاو

 نا 011 رطل نال امام ىلإ رفا لوألا لماعلا نكمل

 واولا دوجو لاحتسا اذبلف ربخ ىلا جاتحن ( نإ )و نيلوعفم

 زوحي هنإف ء امان ةركتلا ىف لماعلا ناك نو « هانررق امل انبه

 الا لجر ىنءاجام : لوقت اذه ىلعو « اهكرتو واولاب نايت الا

 هيلا انرشأ 6 اهفذحوواولا تابئإب كلحاص وهو

 نوكي اغإ اذهو ءظفللا ضعب فذح زاحالا اهثاثو

 ظافلألا ىف نوكي امنإ اذهو؛ 00 ال عامسلا ةهج ىلع ادراو

 :,طوقك اذهو اننا امر رت ةهح لع لمعتست يتلا

 0 الا . 1 هلوقو ( اح حابس :مَمْلا ) ىف « ًاحابص مع

 5 ا اوما ! مع كلي ملف » ىلاعت هلل لاق

 ا 5 الا ءاال لفك ل الولى ا اراب

 م انلوق اكو املا راع الا لخاا نمر ايناح نونلاو

 ةىدح < مزاجلل ءالآ تددح نايا هفالصأالا ناقل

 ريغ لع ل امدح كرا (رامأ ) انلوق نم

 0000 10 طبل ناك ديو «فيدلا ةعبلع يان
 الاعمال لاق 5 ةملكلا

 رفاق يلع ىظ يق نك

 0 ناتكلا 51 8



 دا ديب حين

 ىف نسحأو ءاز :امعالا ىف لخدأ اهفذح عم مالكلا ناك

 9 لحأو « همظنو 0 6 غلبأو ) 1 راصتخالا

 ىف ةتبان تءاج دق واولا نوف : : لاق ال ؛ همعط هب وذعو ةقايس

 ( مولعم يلا ل الإ ةلرق ةكرماكلعا امو ) ىلاعت هلوق

 الإ.ةيرق نم انكلهأ امو ) ىلاعتا هلوق لثم ىف ةفوذح تءاجو

 طلاض امو « اهفذحو مناي نيب ,ةقرفت نم لبف ( نورذنم اهل

 يمن ةقرفتلا ام : لوقت امل هلاح اذه امف تابثرالاو ىذحلا

 ةلكتلا يع ىف ىهف ةفوذحم تاع ا نإف « 0

 0 للا ةلزتما لن مايلي ا

 ىلعف «اهسفنب لالقتسالا 5 ىف قنا ةقوخوم واهلا كتلألا

 وهو الا اهثيقل امو كحاضومتونالا فباز قءاجام 3 لوقا اذا

 الو ع ءانرك ذب ىذلا ليرتتلا طا هاضن ا تسثتف بكار

 ود وناك ءانكسأللا :ى اكانشلا# ميرفت ل 2

 طلاضلا املأ كمياف زاوحلا ىلع ابفذحو واوا ًاعبج قيال

 للك ءاغ ركن ما ا عانتمالاو ةحصلا ىف اطوخدل

 ناك ْنِإف « ةركتلا كلنت ىف لماعلا ىلا رظنت كنإف ( الا )
 ارد نظأ ام كلوقك اذهو «ءواولاب نايناالا منع هناف ًاصقان

 ”مءاقوهو الجر نإ : لوقت الف واولاب زوحي الو « كيفاكو هلا
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 ىف تدجو ىتف مالكلا يف امنابثإو واولا فذح اهناثو

 ىضتم واولا نأآل « نيتلملا نيب رياغتلاب نوت اهنإف مالكلا

 « زاجيوالاب ةغالبلا ىلع لدن اهنإف ةفوذحم تناك ىتمو « ةرياغملا

 م ل ا اهو مرر ةدحار لع هل" رو

 ا لبص هلا 0 تام ناك) لاق هع هللا ير كلم

 رخآ ثيددح ىفو ( نؤيسوت, ال نوصي مث نوماني لسو
 لاصفنا ىلع ةلاد ؤاولاف ( نؤضوت, الو ) هلوق ىفو واولا تاينإب

 ىلع ةلالد هيف واولا فذحو ء هل اهترياغم ىلعو اهلبق امع ةلجللا

 0002 ا ايناس قوألاب ةيناغلا ةلكا لاكت

 عضوم ىف تناك أاهف ةفوذحم واولا تناك اذا | 0 3

 ؛ دحاو بلاق ىف اغ رفا كنان لالا ىلع

 نوكيي اذه عمو نيئنوتم ريغ نواصي مث نومانب لاق 0

 0 لاو اقع نمو ةغالب متعاو ارا دش مالكا

 07 ةناطل ات الا نذل ا 1 .) ىلاعت هل وق هددصل

 سا دق 7-0 ع - ليال تود

 مهر وادص ىف ف © امو 2 ع 2 ا نذل 0

 ع

 واولا هده تاع ل 4 مههاوفا نم ءاضغيلا تدب دقو منع



 مدس ١٠8 |

 ( عنارلا عونلا )

 رنا رك قافلا فرحا كلم الو  فوزلا دج

 كلذو ءاهفذحب زاحيرالا ىف اومسوت « مالكلا ىف لاهعتسالاو
 هجوأ 85 5

 هلوقك كلذو ةدارت هو مالكلا نم (ال) :فذخالوأ
 . لازال انعم انني ال دارأ[ تتلون ك كيان

 لوق درو اذه ىلعو « ةدارع ىهو اراجيإو ًامسونا تفذخ

 نشل

 ًادعاق حر هللا نيع ”تلقف

 ىلاَصْو أو كيدل ىسأر اوُمطَق ولو

 3 لوقكو « ةدارم ىهو ( ال ) تفذخل ؛ حربأ ال ىا
 17 كر دافور ى 1 نهم كا امل نشا

 ةيسداقلاب سرفلا لاتق ىف ذئمو وهو رثآ بنز ١
 نلت لحال 0 ننام (8امنز ةطاض فلا <

 اثني نبأ اهم نتسأ الو هناي اا
 رمخخا تيأر ) ىرقنملا مصاع نب سيقل هنا باوصلاو ٠ طلغ اذه )١1(

 ةياورلا ( ملا
 ايما نجا تست 'لاصح م“ 'اينفو ةيعا لب هيا



 0 0 ل

 ةلوشرلا اها أي » ىلاعت هلوقوحن ىف ءادنثلا قى ةفوصوملا قدح

 0000 لا دع نمو اما( نذلا 11.1 + ئنلا اناا

 ىرتحنلا

 سرَو ةغيبص ىف لاتخم رف 0000 رضخا ىف

 ا اولا. هناا رعلا هقدقب نفض سرف سا

 000000 انهو ءاماقم فقوصولا ةماقإو ةفصلا فالح
 خيش هلاق ام كلذ 6 0 مالكلا ىف عقب داكب ذل

 كا 2 ( ويس تن ارع الا ىف ةعانصلا

 مدعتل, نأ كلذ نمو « ”ليروط "ليل « نودبرب مو ( "ليل هيلع

 « الجر هللاو ناك « كلذ دعب لوقتق هيلع ءانثلاو ناسنِإ دم
 000 الا لوها اذكشو اعد (داوح السافا ىل

 00 ا يروا اعلا ريع انلع ل انانإ
 21 اذ اوخ « هتف نود راك | وصولا ىذْحلا ناك ك يح

 01 او وعول حاضيإ 1 نم ا 1 ابمحلا نم

 اك كل نايبلاو حاضي,الاب ةصتخم ةفصلا تناك

 ريغ نم هماهإ رثكي هنإف « فوصوملا فالخ « فوصوملا ماقم
 درب ًاردان اليلق ةفصلا ماقم همايق ناك مرج الق « ةفصلا ركذ

 هأنرك ذ' ثيح



 ا

 فاضلا محدحو ٠ ةلقلا لع دبلا [ضاسلل فد رك

 فاضملا هنم ىدتكيي هيلا فاضملا نأ وه « عوقولا َريثك هسفن

 باهذإال ءالكلاب 0 ةلاع ال هفذخ ًاصيصختو «ًاشرعت

 ةيجأ نم هفذخل ل اللطنإف « هسه فاشل كال
 اثات كةماقت وشيو . هيطاش بهذي هيلا فاضملا كرا

 لاقت هلوق ةتلغيأ ١ نمو ء«لضنأ : 0 ًاعيجج م

 سرف رفاح رثأ نم ىل ) لوسرلا ر نم ةضبق ا 1

 هيلع مالكلا ةلالد ثيح 1 دجو داك الو ؛ لوسرلا

 (تنلاثلا دولا

 فذحو « هءاقم اهماقإو هتفص نود فوصوملا فذح

 ءامين فذجلا در بتاهعو ناذبفةاقويصوم ندا ل

 اذهو (هماقم ةغتصلا ةبنقإط فوصولا جلس نر
 ىلاعت هيلا . لاق :ىلاعت .هللا"ناتك ىف ضرطاو رول |

 نا مل تا 3 فارطلا تارا امه دنعو 1

 ةيا ىا < ةرنمسا ةقاثلا ديك نينار ا ةلوقف لأ ١

 اتإو ريشبلاب سوا قب اللاب ةفاتلل كر اي
 3 5 ,ء ملا مث ع ع

 در أم 2 4 أهمف ا / هحضاو ةزدعم 5 دارا



 م

 ظ ا اخد انمئاغضو رودصلا َراغ وأمطتقي هدرا

 رولا ُريِثك فاضملا فذحو ؛ همركو هحفصو هوفعل اهليزي

 001 سو هءامتلا اكو لات اهلا مدلك "ىف ىلا

 « هيلع ساقن الو َدَرَو 'ثيح هّرقي هلأ شفخالا نينحل ىبأ
 تافوذحم لا نم هنال « هيلع رابغ ذل حل نا هلاق امو

 نأ زوجي الف ء رو ثيح 7 ا زاحملا قح نمو ةةيراخ

 لاش اك ا ل ماعط ل 0 تلكأ“ لاق

 ” هلآ فاعلا قدح أهمنانو « الهأ فا عقل ذا اخ

 ا هل ” لاتل هلرقك انهو ةردتلاو ةلقلا لع َّق ا

 نمو « اهدعل نمو ءامشألا لد نب 6ع قيففل الق

 ذكموت » ىلاعت هللا لاق « 00 « ذئنيحو « ذئمو ىلوق اذه

 ا ل11 ا دلل ديلا دا ردح ناهراخأ كح
 2 زاجالا نم ا ع ا يا اهنع نيونتلا نحوعو

 نم 50 دق ناك نإو 3 زاجرالا نم 5 ا ءال

 7 1 كراك روكي هكل « نيوعلا «ةميدقتملا لمحلا
 اخ ككاو فاح مق ليارطلا لا ده لج هنأل

 « ةغالبلا ىف حا « زاحجيالا اذه نم اغلب 6 قل

 ةقدللا قا. هللا فاعلاو © ةئش ناضملا نب . ةقرفتلاو
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 ترابا ريتك اف ليعافلا ف دح قرفاا ضار لاو ةليفلا

 ىرتحلا ةابع أ لولا ذه ل درر

 ةلاط رخام مده ملواامكلا ع« است ا
 ةءرخشملا ءايغالا/ ى الا ةكيشملا ”ليغا فم دوت داك لو
 اول ديك "فيرأ اًنراؤل و ىلا ةلرتك اها 00

 ولام قاطنمألاكلو دعس نأ هلا نارا دا نا 0

 ( ىناثلا عونلا )

 ا ةفاضإالا فذح

 ةيرقلا لأساو » ىلاعت هلوقكح اذهو ء هيض فاشلا 0
 انت ةلرقو ءنيملا لهاو ةيرلا لها أ يسرا ف

 ىتح » ىلاعت هلوقو قنا نم رب ىا « ىلا نم سيلا نكّلو ١

 ا نع يعدم د 08 0 0 اذإ

 ءارعشلا ضعن هلاق ام ةسائلا

 سلايل يرق تا
 اريبخ مهحاصل ًاموق نك :

 مهين قحلا لوصأ نع وفعأ له

 ارودصلا عطنق او ورع اذا

 ( زارطلا) - 14



 1 ا

 ارد 10 فا فدع اوه لوعتلا هى دك ةلاثلا ةروتشلا

 1 هادا احالا هيب لع ف ديما انعادحلا م نيمو, لع
 001 د1 نال رجلا كاففألا هع م 0000
 ) عنعو ىلع ا نالف - اذه نمو « هقلعتم نود لعفلا 1

 ا ؛ مربيو ضمني 4 م 2 0 لصل صلو

 ل قالطإالا ههج ىلع لمفلا ركحذ يا نك

 للكل ةلوقي رو دنع لو هك ليقف قادتنا 0

 نأ امهمناتو « ىح ك1 كل لاو 0 كس (

 ريدقتلاو ليلا فر 0 دارب و ظفللا ةهج نم 00

 ع ف عم ىبيوم ةمالو ةناينا دل بكت

 نادم ا 1 1 كو نك عيرأ ف كوقفلا ىفدح

 نير مود ن نم ادعو نا 0 950 هيلع -

 هاعرلا 0 هي الا ك0 ا

 2 مهيش اوم نوقسي ريدقتلا « امل ىقسف ربك بش 0 ا

 ا د د م هاون اهلل ىف انمانغأ  ناذولفا ناك الساق

 فهذل لا و ل هلوقأ اذه كو وأ القرم ع

 هلوقو بهذل بهذي 0 ١ 0 مهعمسسل

 ك1 ل ا لالا ف نم مالا كليو اها ولو د
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 ركل فنانو« لما ينتح اهناللل رشا
 نم ىنج نب ناْمع خيشلا عنم دقو « ةلالد هيلع تلد اذا

 وه زاتخلا وا كلو ةلاحتنا 1 "لضناو'لعافلا انس ءزلا

 جاف, ةنلاتنوا ةيلاخ هيلع ل دن ةلالد ريغ نم هفذح نم 'عنلا

 كلاي هلع قدمت لعيوب 5 الف ؛ ةنيزرفلا أ
 وتلاوة افاخ يعتد قارلا 5 اذإ 35 0

 اعإو « هرسفب رهاظ هل مدقتب م هنأ ار نسيلوا'“نشفبلا

 هلي الو تيوااك ف ىف كام عا هللشر هللا ليا

 00 :٠ عطقت دقت ؛' كلاعت هلوقو ءىيسفنلا- الا ,كلوملا دنع قاب

 كي ل عطقت دقل دار ماو ءبصنلاب عكيب | أرق نم ةءارق ىف

 ) هل 001 ١ مهلادب مث » ىلاعت هلوقو

 مكاح لوو أ ملادب م ضرغلاو

 0 لا م ىواَمأ

 '”دصلا اهم قاضو مونت جر شح اذا

 فانتا دلرلا | طلاع سا رخل ل
 لف ء.ىطلا لوزن دنع لات اه] ةيلككلا مدعو «ركللا ١ ١١

 كريبا مالكي كورال نيف ساد لع هيل نونا 0
 دهاوشلا هذه عم لعافلا ىدخت نق عنملا قف نع



 كتف ١ ١ ممشحا

 حر مو « عامسلا ةقيرط ىلع نوكي اذهو ءاعم اهفذح اومزتلا

 ا اال ص درو ءامإ ننايفلا هيج لك لمفلا قدح

 خاربصو رام توم ”تنوص هل اذإف هن "تَرَ : كلوقك
 0 م هيلا هع لك درو امو لكلا خاَرص

 ريغ ىلإ «ةانثملا رداصملا نم كلذ ريغ ىلا ؛كيلا ودو كلب دعسو

 اال | د ضالمف دقو ءةنسائملا رام الا 0٠ كال

 مون »ىلاعت هلوق لعفلا فذح نمو « ل ايل تا

 ريثك لع ماناضفو , لاق 1 ميمامإلب سانأ 0

 رم هت اس كلل

 ا ا
 ا[ رادقلاو هل 0 دع

 اوعداو مرعأ اوعمجأف 7 ةءارق 1 ٍ و

 خا 7 د الل انبه 0 7

 ليوأتلا اع هارى بلل :١ رح 000 نيلي واتلا

 0000-2 1 نوكي الو ؛ اىرعأ ةءارقن" ةوضعملا

 0 00 كح 1 قي اكف تعمججأ لاش ال

 نا ارفلا ىف يثك لعفلا فذحو « هيلع مزعو هاون ءَر الا عجأ

 ةغالبلا لجأ نم فذحلاب زاجيإالا ةهج ىلع ن 5 انإ هفذحو



 ا

 ) لوألا عونلا )

 0 فل و لما ع ل
 هذهف « هلايح ىلع فذملا اهلا 0 دق هذه نم 0

 اهبنف مالكلاب قلعت, ام ركذن « ثالث رّوص
 ب نأ لكاس هدارغأب لعفلا ةىدج لولا ه7

 « اوريص مهم أولو » ىلاعت هلوقك اذهو « هيلع ًاليلد هلعاف

 0 أ نإو » ىلاعت هلوقكو « او ربص 5 تب ولو ىنعأ

 محا كراج نإو « هيف ريدقتلاو « كرابتسا نفل

 ليل ةلومسم ىف نأ ىلع ميو « كلذ ريغو 2 نيا رسما

 ردأب و, كلها رولان نا( لانا َكلحَأ ) ملوقك اذهو هيلع

 هللا ةقان » ىلاعت هلوقكحو « مهنيو كنيب لوحت نأ ليلا

 ثيردح ىف ءاجامو هللا ةقان .اورذح ا ضرغلا « مل

 له ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر:هلاس امل يدع هللا ع ١

 لب لاقف « ابين مأ اًركب : لاقف ( ْمَمَل ) هل لاقق « تجوزت
 لعفلا فذح نمو< كبعالتو اهيعالت اركب اله : لاقف بي
 كاذاَمو: ءلركبشو اد: تلوقك رداصلا ىانز ل1

 مَرَج الف ءاملاعفأ نع ًاضوع رداصملا هذه اواعج مهنال ألا



 ل وو مد

 ا عمبعلا امد الأ هأربدش ود 5 تيبلاب |ذهَو

 هر تسقو نكح 6 ةمعمو ملا مآ ن م اهيساا ققحلب

 دا ماهفألا درا قا يشل ية يرعو ذك

 0000 1 اهلا لوق نذل نمل ايزط تاطسألا
 ىرتحبلا لوف درو اذه لعو 6 ءىش لكيم يك انما دا

 اعراولاب جايا كاف هواإ

 ك1 را ىذلا اضفلا كاكيو 5

 د نارك ف الما 00

 ككاو ل ا

 0 كر وا نوما قا ذلمأ هيف رادع

 راع لع ةيبنتلا قادءاقك

 * ىناثلا مسقلا *

 ( ةلطرألا تدع راعألا دانف)

 نال 'عسوأ تادرفملا فذحن زاجإالا 1

 "1 نس دان تعا تارزغلا نأل# لا وذ

 ل ا امرك هططإ و ايش
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 مث هيف ريحتف هز لع تببلا ٌردص قبطني فيكو «اماثا
 هانزك ذ ام لثم لع هلزنو ء ركف

 نم الو « فانثتسالا ليبق نم سيل ام علارلا برضضلا

 انهو ءنيسفتلا ةليرش لع ,ئدجلاا را

 انف. ءاةقيل وت روس ىف ةصاخيإ . وز ولا تكل | نآرقلا ىف
 لاف نا اهل 50 ع زاجل ةلمتشم

 لاق 3 , تاورصي هيفو » هلوق ىلا « نينس م م نوعوزت

 5 مالكلا اذه نم فذح دق هناف « 0 كنا لاقو »

 فسو ةلاقع ممربخاف ممبلإ 0 عجرف اهريدقت « ةديفم

 ىو هر يوتا كاملا علاقو «(اسلع ورتدصخ د[

 هلوق ىلا « اذه ىباتكب بهذا » هلوق ىف نيف 8

 هالملا ََ 4 تلاق » كلذ دعل لاق مث « نوعجرب 2 0

 هأربدقت 00 ىو « 0 ”تاتك لاش

 : هاري دق نا" ءقاةنيناع نيس
 ىلع درو امو مارك ةيراتك ىلا ىلا نإ هال ام

 مل يللا قل ل ىلا 1 ذه

 أمم تبقو كل دعلا 06 2(

 مقسلا نب تعي 1 مهلا نم ىلق
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 ا( و الرق فقل عماقدسإ يولع قرش نأ نم ةنئاخ
 هلق 4 ؛واقو ) هلوش هيلع لوز: ةلاقمللا هده 00 5

 ردا مباجو سلو ةقدصلا نم نولجو 3 ةنالا رهاظف

 هكدا لصتملا درأ فوخ نك 1 ا « هقدصلا

 ساو انا لوق 00 نعمل ان

 نكّتساف تنبح اذإف او قابلا ل

 دراما لأ قاع كا دو لوألا نم ةناوتسألا فدك

 ار كل ا هو ةدحاو نيةشاّعلا 06 , ريدقتلا نآ

 ماهو 1 لاح وقوم ا تاب كدا اذإف « اوعرضتو

 0 ل اوك طنا فاتك ل مالا كنبم

 1 دقف اهمنجي اذاف مآ الا فبلحتب هنأ| هيف ريدقتلاو

 امناكف « ةلوبقم ةنس كا كلت وك ال 31 فاخن 3 ةنسحل

 فاخ اعإوعة 0 ا هيا فذ م مانا هن أ سح

 اذهو « مانثالا 0 0 0 نما لصح ان

 اعملو راسا عيدب ن نم اذهو ا قبط ىلع ىناب

 نبا نع َىكحو « ءققاه نباو مامت وأ هئارظن ىلع اه قاف ىتلا

 هنأ سح نوكن كا ء تيديبلا اذه نع لكس هنأ ل



 ا 0 00 .
 ىف ىنؤي, مث « مالكلا ردص نم ةلمج فذحت نا اذه ريرشو

 عاف هّلِإ مث « هيلع اليلد نوكيف ؛ هن 0 هل اع 59

 ؛ ماهفتسالا ةهج ىلع ًادراو نوكي, نأ اهلوأ « ةثالث هجوأ

 لع وهف مالس الل هرادص هللا حرش نشأ » ىلاعت هلوقك اذهو

 نأ: رشا ركخذ وم نيس 007
 4 ا هملق لعج 01 هللا 0 نفأ ةيالا ف ردقتلا

 نا اهناثو ( 0 ةيساقلل ”ليوف ) هلوش اهبلع لد دقو

 مطعأ 0 5 لبق ن 0 0 ىوتسي

 ال ةيالا ريدق نا ساس 7 1

 دعل نم قفنأ نمو لتاقو حتتفلا لبق نم قفنأ نم كلم ىوتسي

 2 كئاوأ) هلوق فوذح لا اذه ىلع لد دقو ؛ لتاقو تفل

 5 أ اهملاو ( اولئاقو * دعل نم رع نذلا ن . ةحرد

 0 ( ا هل ربح العو يحلل نده ريغ لع 5

 « نوعجار ممر - 1 207 م ولقو ادينثا أم نواؤي

 تاقدصلا نم ا و نذلاو . ةنالا َّق ىيعملاف

 يأ ( ةلِجو م ولقو ) ىلاعت هللا هجول ةصلاملا برقلا ياش

 (نارطلا )2
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 ىه فوذهلاف . باد الاو مكيملا مولعو ءايبن الا صصقت

 :هلوق اذكهو ىرت 5 اهبلع بسلا ةلالدب ةليوطلا ةلمجا هذه

 ا 0 داب د1 رولا ماج تنك قوام كلاعت

 ادن كانا نم ريد نم ”هاتأ ام موق راك كار

 0 0 لد“ قلل ىلا" هل اسرإ ىف كاسل ىه ىلا 0

5 0 
 هيلع ةلالد بدسملا هاقبإو بيسلا كدت ١ ىاثلا ةحولا

 00 ان ل اتا رو هجاف ا ىلاعت هلق هلا

 0 10 تدرأ اذإ ىنمملاو « ميجرلا ناطيشلا

 ا ةدارإإالا وه ىذل ببسلا نع ةءا 00 ىذلا فلا

 اولساف ةالصلا ىلا متمق اذإ اونا نيذلا ات "اير دلالات هلوق

 0 عنضوف « «راغا اذإ 1 ( يك هوجو

 ىلا مادحأ ما ةاذإد ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو  اهيلع هب ل كد

 الا رتل ننال وافل دارآ اذإ ديرب لموتلف ةالضلا
 3 ىلاعت ةلوقا انه يررمو» « ةدارإالا ىف

 ااا زال ةاوتاعت املا ةةرحسافم وخلا كاطم
 اراك كل

 ا قتلا دل كك لع ةراولا فدنلللا ( كلاقلا ترغلا)
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 هيننت كرك ايفو ؛ةريثف قانا ال لج

 هادع ام لع

 : ييسلا ةبج نم تفذللا نوكي نأ قاتلا 1

 زاخ مرج ءالف# نيتزالتلما بسمو سلا ل للا

 نابجو ناذبف ءرخ آلا ءاقبإو امدخأ فد

 ادرس رهام فاي[ بسس فد كيلا

 اب تقاس ل ا الرق ءانمو سلع «هف

 نب دهاشلا ني رمألا ى 50 وغلا

 اذه ىف ىنعملاو «رمعلا ؛مبملع لّواطتف موت ان

 ؛ .ةيلعو ةل ئرج امو( هلاسرإ.ىف ىلوم.لاح ادهاش تنفق ١١

 ةلاطإ. وه .ىذلا 1 ىجولا نين ركذف كيلا اا[

 هيلعهللا لص لوسرلا ىلا ”ىحولانوهو ببسملا ىلع هب لدو ةرقلا

 للعف ءراصتخالا ىف ليزنتلا كلاس ف دل وه اك رلسو

 ىسوم ىلا ىحولا دهع د أ انكلوردقتلا 00 3

 مهم تن عدلا نورقلا ىلع لواطتف ةريثك اتورق كن :انذ كل

 وللا ءالعأ تمرردناف. ىحولا عاطقتا دبأ عا

 « هبل كلاسرإ كلذ ل اجأ نم بجوف « مولعلا 'راثآ تحماو

 كانربخأو ميرحتلاو ليلحتلا ماكحأ كانفّرعو كائلسرأف
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 ىده 05 كنئاوأ » هلوق ىلا « بيغلاب ْن ونموي نيذلا قي

 نم فانئتسالا ”عونموف « نوحلفملا مه ا رام

 دّدع ال هنال « مهبر نم ىده ىلع كئاوأ » هلوق وه بالا

 قاف الاب و «ةالصلا ةماقإب و « بيغلاب ناعرالاب نيقتملا تافص

 لات نأ لئاسل هبا ءاةنسملا مهافط نم هرّرق امرخلا ل

 00-0  دد ى( تافملا هلم اويمتخا دق ءالوق نأ
 مث تافصلا نم م دقت اع نيفوصوملا 1 هنع 2

 را ا ل را را

 اال 0 د اناو تاتسالا نوكي نأ قالا ةجولا

 هْلإو 0 ىذلا هل ل هلاك

 وه فانئتسالا 'عقوف « ن اديان فلوتا كلا نر

 0 اا دهر ام نال < ةنجلا لخ دا لق د. ىلاعت هلوق
 0 سلا لحلا اذنه لاح فيك ٠ لاق كا

 دع هير ءاقل دنع هيدابع ىف هك هَريغ اها ديعل لَو هللاب

 هلا ردد لق ليقف« حور هل ءاخلاو هتف ىف كتل

 دصقلا بابصنال هل ليق : نع ا َح ا

 هرك ذد مل اذهلف « ًامولعم هنوك عم هل لوقملا ىلإ ال لوقا



 كك 0

 4 ملق و 00 0 ىطعل نالف : انلوتك !(كخو َككاَرَع الا
 ف 7 تر 0

 عنعو « لاملا ىطعي نالف هانعم نآل « ىنعملا ةهج نم ًارهاظ
 ع 8 ع َّء ا

 3 6 ابلصغبو هنارب رومالا عطقشو 6 ماحرالا لصلو 4 رامذلا

 يفد نركت ةرفو 6 لمطل, دخن مر

 ماسقأ هن الل هدف ) ا ريغ نم عاركتاو ) تادرفملا

 9 رارم كر جين 1ع زاجرالا را 7 نم هذد 0 2 سا

 ل 0 مسقلا

 ( لجلا فذحب زايرالا نايب ىف)

 «”ميظع ما ل ع
 لحل نم الا كاز امو © للاتتاهنل تاك 0

 لع دزيو هملع راهتشاو « 2 همدق خوسر

 ةعلرا بورض

 نقار لعل راحل وم نيش (لخلا برمغلا)

 نيهجو ىلع ىرجن وه مث , فانئتسالاب نايبلا مولع ىف بقليو

 تافصلاةفاعإب انابصسا عوكل نا لو لااا

 قده» ةرقبلا ةروُلسا نا دضص ىف :ىلاعت .ةلوق .هلاغمو م
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 هانرك ذ ام ىوس هتحن ةدئاف ال.وثل ( ىحاص اي ) هلوقف

 77015 وفلا دكهورو هديوعتو سبا ظفل 1نيسحت نم
 لا نأش نم نوف ءاغلبلا هالك هيلع ام فالخ وهو

 0000 2 ةرطفلا ايناس ةماطم ار نك

 00 502 نع هدير اع نعرف دق ذإ و ء ناصقن الو اف

 , ةدضاقم ىلإ عجرالف زاجإالا

 000 7 يذلا لع راع الار ادم نأ رعا

 ا 1 2 الا ند نوكم اعإ كلذو) ةراصسشلا

 0000 ةيردملا وظل لوقا لب < ةعالبلا نواس
 ااا ك2 1 لاراملو . ةتغالب داع مالكلا

 ندشلاو ةوالطلا نم مالكلا ىلع رهظي ال 0 ناكلو

 نكي, ل نإف ء فوذحملا كلذ ىلع ةلالّدلا نم دب الو « ةقّرلاو

 روح الو تيذحلا رم هنإف هيلع ةلالد كانه

 رهظيو « لاح اقوذحم هنوكب هيلع يسخن الو « هيلع دامتعالا
 ىنعم ىلع بارعوالا ةهج نم امهادحإ « نيتهج نم فوذحلا

 اذهو « بارعإالا قيرط نم وه فوذحلا ىلع لادلا نأ

 0 ل ب الاإف ءالبسو العأ :كلوقكا
 0 ا ول الرب انأل ودك نركم
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 ىلاغت هللا إف ارفيملو 6 كردي 1 كنحلا رع الا رت ىف كلا

 ضرع او ءالانك ذالا الآ م كسلا هب انك فان مهب بطاخ ام

 ثيح ماع الاب ةدالبلاو ى هلا ىف مهببشو ماوعلا نم ِهلْبلا نع

 « نولفاغلا م كناوأ لم اع 0 0 م نإ » لاق

 « ةغالبلا 7 فلاخم وهو « زاجنرالا ؛ضيقن ليوطتلاو

 لا 1 نأ فق يس نع لزععو

 دك 16 ةداقرالا هلع لع 3 لقا اذا مالكلا

 ىف ةناشسالا الحا نمور كج ف اع الا ل نكي 3

 ماع فا كوت ف ردع ظفلك « نزولا

 فا 0 * فويسلا كت ىِرَس ا

 ْ 57 ىف (ةادنلا ) ظفلوحنو

 انا ةةيمادلا تل + رمد تاع ملأ ول انأ اذإ

 ةحباح" ال ية اذناو :ناللبقف « ةادنلاو 700 0

 اكمل هيضوتا ولا رقع قطن 0 اا

 ىرتحبلا لوق ىف ( ىحاص اي )

 ينال الا ىلا



 مل هبو مد

 اذهو « هقح ىف كلذ 3 0 عفت فن عراك ال عم ال هناف

 ع مالكلا ىلاعع لخنال ىذلاز :اممألا نإف هل هع كيا

 را لا درو اذه لكو. ةغاللاو ةحاصنلاب قئاللا

 ءبرعلا مالكييصف نم كلذ ريغو نينمؤملا ريمأ مالكو « ةبوبنلا

 طا الا فكل ىناعملا ىلع لادلا زاجإالا ىلع ىنبم هنإف

 000 نال ةيابلا ,مايقإ نم يمر امو. ةليلقل
 لجال غيلبلا زاحيإالا 1 رس ل ل

 0 0 د تسلا كرت راح ماوعلا ماهفإ

 ال 21 اذه نأ كف © دنع ةقولألا ةيماعلا ظافل الا

 001 دع لاك قع قدس دفلو هو 1

 اطال ع تارا 7

 ملك ام
 نايتولا 0 ع هبلا هحوتيو ةتاعارم "تل ىذلا اعإ و

 0002 نان الل تحتلاو تيجصملا ةزيجولا ظافلأالا
 7 مأ ”ءاوعلا مهف ءاوسو ء حاصفرالاو ةناب الاب كلذ ىف ءافولا

 ا زو مهطاوحأ ذاانتعات الو مم ةربعال هنإف « اومبش

 سمشلا رون نإف اذ « هانعع همهف مدع حب رحبصفلا مالكلا

 اعإو « هل 3 1 ل ا 5 هرب حلاذا



 اغلا لاك ال ةمدألا ما ا الا ىلع ةلادلا

 لاطتو ماوعألا رركن ىلع ةيرط ةضمن اهنم ةجرختسملا

 ءاهتياهم اوثلب الو اهتياغن اوطاحأ ام موف كلذ عمو « نامز لا

 « مالسالا ىف َراَرْض الو ررض ال» مالسلا هيلع هلوقك اذهو

 يوكل نكاواوأي يقام ناعم ىلع ”ةلمتشم ةملكلا هذه نإ

 هملع هلل قص ا انك « دنعلا لع «(تبوفتاو فيلل لعادل ١

 ماكو ظ ةيبقف ًارارس 0 نإف « نامضلاب جارملا 7 لسو

 قاطنإ عسنا مل 7 او كمل ل ا

 هرالا نأ ادنه نع لص ا 050

 نارقلا ىف هعقاومو ءابموالع تاهعم نمو « ةغالبلا دعاوق رظعأ
 نأ رعاف ةدعاتلا هد ا اذإذ ىصحت نأ نمرثك أ

 نرد اه نق نايبف مالكلا نا اومعز نايبلا ءاماع نم ةعامج

 ءتايئاكملاو «راعش الا وحن ادعو ء«ناصتخالاو نايك لا

 هيف نسح أم هنمو ؛ بادأألاو مواعلا ىف فيناصتلا عاونأو

 0 ا ظعولا عاونأو للملا مس

 اوناكو « مهب واق ىف كلذ َرْثَأ لاط اذإ ! مالكللا ”ناف ماوعلا ل اجأ
 راصتخالاو زاحجالا 1 رم ىلا عرشلا

 (زارطلاو



 « نارق الا ىلع اهمف زّرب و « ىلَمَملا حدقلاو رفو آلا بيصنلاب اهنف

 ناسرفلا رئاس نيب نم لصخلاب زافو

 * سماخلا لصفلا »©

 ا اما ةراشألا هل لااوا اعف دللاو زاكالااق

 هأنعمو ع ريصق ىأ 0 مالكو 6 ا اذأ ع همالك ىف 0

 ظفللا تحن ةرئاكتلا ىناعملا اردنا وه«نايبلا ء الع حالصا ىف

 4 0 0 «( كاك هلوق هيف لاك 1 لياقلا

 7 عا ابلك هلا امرا داق ا دق ناتيلكلا ناناق

 ا ولا د | لاك هك 0 ا تال

 اهرصق ىلع تاكلا هذبف « نلهاتمل يم را

 لص هلوق دا لا هوع اذهو ام لاصق هقول مهشلا دماحمو

 ءةلك عج ملكلاف ) ملكلا عماوج كا « لسو هيلع هللا

 وه هلاق اع ضدرغلاو )م تبراوضو 0106 0 ع عماو او

 لك لدن للا د ال 0 500

 ا اك تركف اذا تنأو.« ةريزغلا ىلاعملا

 0 ل الا ننادلو يرحل ادعت ةلراج
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 اككبنأ 0 ا ل نمو

 ذا 01011 اسرع قع مارال يي نوت

 6-0 اكيضلا 11 4 34 كلذ دمب لاق مث « امهلثع

 هومتلعف اذإ ام ىلع :مكلدأ الأ : مالسلا هيلع هلوقو « قلما

 مهبأ ام ريسفت ىلا رظناف « مالسلا اف ء عن اولاق « ميا
 ىفو « ةغالبلا نم هيلع لمتشا ام مظعأ ام « نيربخلا نذه ىف

 « معن اولاق ةقفص سانلا رسخأ لع كلدأ الآ رمل تا

 لعبا عساو "باب اذهو « هريغ الدب هترخآ عاب نم » لاق
 للعي ىبم انغربأ نتنإفا# ةيويقلا .ةنسلاوز م نككبلا قارشا اى

 اهملع ةلالدلا 7 ظع عقوم ب سانلا::اذتهلو:« ةقالبلا

 نيب سيل هنإ » ههجو هلل مرك نينمؤلل ديم مالك نمو

 نع مالسلا هد لشنف مياّصأ مر الا لطابلاو قحلا

 مث « هينيعو هينْذَأ نيب اهعضوو « هعباصأ عمل « اذه هلق ل

 ً كيبأز لوش حو قاعاو « تعمس لوقت نأ لطابلا » لاق

 ا هنع ز>حعل ىذلا فيطللا ماع, ل اذنه لمأتملا لم أيلف

 لسع ىف هبا يطفو نم الإ ةيدلولا ىرد» الو.« ةقيلخلا

 2210 ريعامو ايماغ للا نيلمشالا ىلا كيس نيترو



 نأ ) هلوقب هرسف دقو ء مهم ( سعأألا كلذ ) هلوقف « عوطقتم
 'ميخف أي 0 م "لوا ةماع .. ىفو ( عوطقم ءالؤه راد

 هلا انيضقو « ةلهو لو نم لاق 00 ميظعلو سالا

 م ما والا عم كل نايا لا رباد نأ

 هر )اق » ىلاعت هلوق درو اذه وحن لعو « ةماخفلا

 00 ا ل اسوا دإ د لق نا ىلا ء يرسل ل
 0 نأ هلو « ىحوب ام هلوق 0 0 ا ىو فدعا 0

 0000010 اراده و رام ةقاللا نيدق لك
 00 ناد هدر 16 قي لأ هما كلا مف
 هذه اعإ موق اي داشرلا ليبس ”مكدهأ نوعبلا موق اي 0
 ىرتالأ « تتاح رق 1 امر ”ءاتم ايندلا دايخ

 جتتفأ ٠ دينمو ةافدسك داق أكل
 حل لاح مينو اع ام ا امندلا مد مالك

 00 واسع لاعألا وك دم ءابلقيتج هيك ىلع عالطالاو
 00دك ومينا ىف يعمل ءايم لقا لك ةيقاعو
 حرشلا اذه هيلع لمتشا ام داش ا ليت لف اكشن نيج

 ىهون امع فافكتالاو فلي اهف بيغرتلاب طيحلا ميظعلا

0 



 رخلمه ل

 هنمو ؛ هلاثمأ ىف شم ام لثم كيبلا اذه لع مةلكتلاو

 ةثلابلا ام ةيق اذبف ( ةيفان طليق اوم ) رشا كف كرا

 2 اكل دنلاطتلا طم و دحلان راك نال

 « دامح الا ناسلب هايلعلا اه.دانتو « دايملا ررغ اهم ولحن ةدحاول

 ,ةدحاول هلوقف ءاداكصلا رشم لع مالا

 ينتملا لوق هنمو نايبلا هماقم موق ال ام غلابل اب

 هب تعمس ًاًئيش عدو هارت ام ذخ

 00 نع كني 5 قتلا ةعاطو

 خللا دعلا) موق هلمو ميظع ماهمإ هيف « هآرن أم هلوقف

 اوفذح امو « مقوم مظعأ مءاهميالا ىف عقاو اذه نإف ( يلا

 ةحفرم ةلثصلا يدر الف ماسالا ةدارا لجل

 لعرا ةأحنلا ضعل مهوت اذنطو.# باوعرالا ملع ىف لوصوملل

 انسب تعب اقضاكو عدل ةفّوتملا تالا كلر

 انفو ةريثك اذه لثم ىف' ليم لاو. ءهنضو ةلعةرانألا

 هادعام ىلغ هينثتو .ةءافك هانركذ

 اذهو « هريسفت ربظ ىذلا ماهر الا ىف ( ىناثلا برضلا )

 ءالؤه راد. برأ حالا كلذ ةيلإ .ابيضقو ه:ىلاعت ليا



 هملع هلوق هنمو «ةافغلا نم اهظاقيإو بواقلا عرقو 6 ةظعوملا 8

 حرفبو كارل 1 مام 00 نرحل لحرأا نإ ( مالسلا

 دج نمو ؛ ماهو اهميالا مي ماسلا يق سيشل كي ملاع

 0 ا 1 0 0 عل ا 1 موق ماهو اللا

 مل لاح 1 كاتملا كك للا لوجيو « لاطبألا

 اما اف « ماهعو رضا هلا دلل نكي. ل نإ و ةغالبلل طن طصعم ماهإ و

 يا ارك ةيرعشلا كايضا

 ىلا كردب ال رسلا | ليقم ا

 ع داخلا تك همم 57

 نمو ه هل ريسفل ال ىذلا ماهو الا لل هلوقف

 ها تان

 1 اا كا ااا
 الا طال لاق < ةذلع < ملف

 ول ام غلابلا ماهموالا نم ةهفأ تاع اع اضل ةلوثق

 ال ري نانلا نك ةلايجسا» كن اف هراقم١ ىف كملت

 را ةفص ىف ءارعشلا ضعن لوقكو « هماهإ ىف

 امراش لقع 0 ىحكم ف أهم ىحكم

 قانا اما نا فلافل فو
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 « هيلا ادئاع ناك امل « مويلاب عوجرلا ديقو « هل ًاسنالم ناكل

 هيلع هللا لبص هلوق اذه نمو « ىنعملا اذه طْمُإ مل سكع ولو

 7 رد تفحم اذه ال 0 املا ان سو

 ا ءاطعلا اوذخ ر 31 ٍثيدح فو« 51 2

 مه اعاف ا الف كلما ” 8 تحاتي اذ ف ءاطع

 لع مل نفق 22 ءاطغ ااك اك هلوق وه ”ماه.,الاف « م

 لقفل" م افك ردقلا أذلع ىو ءةميظطعا 0 ١

 ظ قولا مالكلاب

 هيلعهلوق ماهمالا ىف ههجو هللا مرك ٠ نينمؤملا ا مالك نمو

 نم ىلا ”جتحأو « هّريمأ نكت تئش ْنَم ىلا نسْحَأ » مالسلا

 قو( هريظن نكت اتشش نم نيتساو ك0

 ار هت ملطي ال ام باجعرالا نم مالكلا اذه

 0 عماسل بلا راحو © صامل لك الا كرار

 ءءاقم علا فطن كاسل له « هنم بجعل ءيش

 مالسلا هيلع هلوق هنمو « 12 ةقد نموا |

 انا هل 000 كابل » ةءارق دنع

 يلبلاو نم هيفبام ظعولا اذه علطم ىلا رظناف « هلْثغأ
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 تش, امن لغاو ؛ هقرافم كن إف تدي م ببعأو تيم
 6 رع "قدامه مغر ا دا ماهو الا 9 2: هبقلم كلن إذ

 ةغالبلا نم زاح ” 0 : ورحت ىملا هيف 1

 « ةزجاز ظعاومو ؛ ةريرغ تكنو دج نابع ىلع متم

 000019 ءارإو هقللاخ ةلقكم ءاهقطرلطاتازانق - لغ

 ةلكف نوكمم نأ ىَع ام نوه كبيبح تح >> مالنا

 كيج 0 0 0 كضيغل 2 5
0 

 0-ما

 ل بيبجحك نمو « هعلددو ماهموالا قيشر: نم اذيف 0 8

 6 ضغبلا يا ىتلاح َّق كادتعألاب رد هنأ 6 5 قيفدو

 نّومملا ىلع كبيبح ببحأ ل اال طارفرالا هنن احمو

 ضعل ق' كلذ نع عجرت نأ كاش 1 ا د زيغ نم

 اركنم مويلاب و 5 ا نوذلبر ف ١ اف لق ناو مايآلا

 دف 5 ]و « دوقفملا ىف ةغلابملا د نعام لدا مي

 سكعي ملو ماهميالا ةهج ىلع مويلاب ىناثلا» نوهحملاب لوالا

 فالخ « الا ةهج ىلع هجوم لوالا نآل « امهبف سمالا
 0000 اا علا ادم ىف ويويلاب هرمأ ادي ء قاتلا

 تاكل ال هدب نأ ةفاخ اميف كلا ريغ قنااطق

 اولا رسال مرج الف «هيفالتا ظعلو نراك من



 ؛اؤف وه طارلا نأل دمعلل «داؤفلا ىف ماللاو ١ نأ "عأ ا داع تاع ا
 داؤفلا كلذ لثمل ىغيني, ال لاق هن "لسور هللا لص لوسرا

 نأ سعألا كلذ لثم ىف حلصي الو ء ىمآلا كلذ بذكي. نأ

 لاح ةاراملا هيف عفت
 ّق م قلو 2 1ع هلوق تاكا اده لع ىرجت امو

 لئاحلا سعألا اذه قلأ لاق هناك « اوَُنَص ام ْفَقْلَت كنيع

 « ميظعلا مهرحس نم هب اًروتأ ام لطبب هنإف « كنيع ىف ىذلا

 دقق هيلا انرمشأ اك ميظعتلا ةهج ىلع درب اكو «ريبكلا مبكفإو

 ريغضلا ةيوتعلا.ىلاو' لاق هن اك ءنيقستلاةيح لك را

 دب 5 م 0 هتراقح لع "ا هن أف )َ كنيع ف الا

 ها نر اكما كوفألا روزلاو قاتلا فدا |

 حدملا ىف ىلاعت 0 هنمو « مهءالحال ايي“ مكوقعلا

 هندافإ ف امظع ا 0 ماعإ اذه نإف 2 انني 0

 داقأ اذباف 4 ماهماالا 3 هتماقن 0 هلا كاذ أمو 4 حدملا

 ةئساحخو « صحم ناارم رثك |نآشلا ف هينا ١

 قة فراولا ةلفم الا نيو ء انيس لي مسوأ ىربكلا

 كن إف تّْدش ام شع » ملسو هيلع هللا لص هلوق ةفرشلا ةئسلا



 مد ىوغو د

 5 0 هلأ كبرت « مهيشغا أنار نم ا 0« ىلاعت

 6 هماقم ماج الل| ماقأو 5 ند 1 «.ع ةرايعلا ترصاقت

 0 هلوق 4 رك ار ع ةغالبلا 0 ا كل ل

 يه 5-0

 000 0 اهاننف ىرعأ كسلا دوملاو 1

 عدكم هل 0 0 لا ةناالا

 » 00 اذ 00 نم مهيشنف ( ل ىف لاق هنإف اذهلو

 اهنإ سعتلاو ردا ف مهباصأ ىذلا اين تلا ميلاو

 0 هن إف « ةيناثلا فالخ « هريغ ندد 0 رحبلا نم وه

 اذهو « ةهح اذ ىذلا 00 أف

 هيف هرطاخ هب مري ناسنإإلا 20 ؛ غلب نوكبي ةلاَح ال

 هيل 4 ا

 0011 يوك لا هلت ىرجلا اذه يرحم امو

 000000 هور اف ىار اه دارفلا تدك امن حرا ١

 هردص هل هللا م اهف ةيالثلا ا هذه ىف 0 ميبأف

 كلت كم قاراإم ركشأ ام داؤفلا نأو ءةاحوملا مولعلا نم

 ىف هل ةاراتملا ف مولع راكن الاب ةرقع 3 هيلا تفئاجعلا

 ككل ا دو تاماع ميظعت دصق نال راك انو طنا علا

 هك را ل ا هناك ا لوفشلا كرش ثليم: ةماخشلاا ف



 :يذقنأو ةع ب اسمو كللطإ العف مهلضفأو « (بأ سانل

2 

 ىف لخدأ نوكي هلاثمأو اذه نإف « نالف . لوقت مث « اير

 امو « لبنألا ”لسفلألا رك ألا نالخ !: تلك وأ ا ةشالب

 كش تلد لكو ؛ ايناث هريسفتو ءالوأ همام 00
 راس مك« الوأ 7 اذإ مالكلا ىف ةغالبلا رظع كسفن ىف

 ا هتدافإ ىف هنإ مث « ايناث

 « ريسفت ريغ نم امهم درب ام امهنم (لوؤل ا

 ىسوم ةصق ىف ىللاعت هل دك اذهو ا

 امرك عم اهنيعب ةلمفلا ركذي رف «تلمف ىتل كتلعف ثلمفو »

 6 ءابنأش ميظعتو 0 ةمواخا

 هلوتكو. ام عقتراو ؛ اهربأ مظع ىتلا ةلعفلا كلن لاق

 كلذب ديرب « موقأ ىهىبأل ىدمب نارقلا اذه نإ » ىلاعت
 تالمتحلانم'كلذ نيمن'لا"ةصلل وا ةلاكلا ١

 دمج ال كنان ير دق روسالل منش نمت يالا

 نم هادجت ىذلا « هب حاصف الا ىف تغلاب نإو ةغالبلا نم هل

 همم بهذي مهولا نأ ةهج نم ؛ ماهيرالا عم ةحاصفلا قاذم

 هلوق اذه نمو ةريثكييلا تالمتحلا نم هيف ل 6 511 3



 *« ملارلا لصفلا ا

 ( ريسفتلاو ماهبوالا ىف )

 هنإذ امهم مالكلا ىف درو اذإ دوصقملا ىنعملا نأ معا

 َحَرق اذا هنأل كلذو « ةمافنو ًاباعإ هّبسكيو « ةغالب هديف

 هماهبإ ىف بهذي هل عماسلا إف « ماهموالا ةهج ىلع ,ممسلا

 اًنيضقو » ىلاعت هلوق ةلاقملا هذه قادصمو « هانم لك

 عوطقم ءالذؤه 0 » هلو هرسسف م « 0 كلذ هيلإ

 ا هل كا نإ د لاه ةلوق ىف اذكهو < ”نيخمم

 0500 رع اق 2ك هلوأ هيعأف < ام التم ترش
 ميخفتءكلذ ريغل هريسفت 32 ةلهَو 0 همابإ ىفف « |هقوف

 ءالؤه رباد نأ هيلا انيضقو لاق ول هنإف « هنأشل ”مظعتو سعال

 اال دال لرش نأ تشر ال هللا نإ و ا :عوطتم
 ول ام ”لثم « ةحاصفلا ىف هناكم عافتراو ةماخفلا نم هيف نكي

 'مقوُإ لد ماهمرالا ناو ل دعاني ياو تاخد هيلا

 'لازت الف همس عر ا ماظعتساو ركشتو ة ةرّح ىف ماسلا

 كل عالطالاو فرعا ىلإ فاضت هلآ“ عزنا هلسفن

 دكا ةعبلق اذإ كنأ, ىرت الآ « هتقيفح
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 تار ةلا 11 رك ا سا ناك امل كلذ ىلع

 « تحل يق ع هَرظن ا نم اهف نإف ةيئارقلا

 هن 7-1 هدأ ل م اهيرذي ةيهلإ فئاطلو ت3 0

 اهناعم زارحإ ىف هرطاخو هلق ا أهف

 * ةهقيقد

 ىتاعملا نم ىنعم ةدافإ ىف مالكلا ”ملطم ناك اذا هنأ معا

 نم ف د عد نييك نام ءىبجي من

 نبه تنأف 9 مالكلا ملطمل ابسانم ”لوضفملا ناكو رخآلا

 علطأ ةيساتلا نم هل ا لوضتملا تامدت تكش نافا 00

 « لضفلا ةبنر نم هل الل لضافلا تمدق تْئش نإو « مالكلا

 ضرألا دقو ضرالا ىلع ءامسلا دق ليزا د 7

 كال لا تو 0 20 95 + ءايبلا ل

 ءابطابنتسا ى هرظن لامعإ .رظانلا لايف « ةبحح نانو 00
 فون نسر املا راطنلا سياف ايس دا ا ناعمإو

 نوسفاتلا فانتم ك١



 ا ا

 هلف لا ةركاذ اوم دب .الو.هنطلبا لعن قع, نم 5 اعإ لوقت

 لفل تحلو « ةريغ تح جردنم 7211 دمع 0

 ركذلاب مهصخت ؛ 0 مهمل نم 000075 ىللع ىشع

 ىشع نع )هبن مث تاناويملا رئاس ىلع فردا للا

 ل 1و < ابلكا تاناويلا وئام لع ( ( عبرأ ىلع

 هنأل امو ءعبرألا تاوذ ىلا ةفاضإالاب 0 هنال امإ « كلذ

 مرأ 0 هان اذ ا كو قيرطلإ لخدب

 زاوملاو ةردقلا ىف لخدأ نايك

 لاقثم د كبر نع بعل امو » ىلاعت هلوق كلذ نمو

 لع نا ىف لاقو « ءامسلا ىف الو ضرألا فةرذ

 « صر آلا ىف الو تاومسلا ىف ٍةرذ 1 كلا نع تر

 هلوعشو هماع ةطاسإ نكد ةيناثلا ىف دارأ هن أوه امه ةقرفتلاو
 ااا ل مر الق« ةيلكلاو ةيئزلجا تامولعلا لكن
 كلا اب دكلملا فئاطل .لع انامل ضر الا لذ

 َى أ 07 1 تاير واكو فلانا

 تناك انإف لوألا نادر تاركبلا توكلت م

 5 0 ا لهأ نأش نمرة كوس

 0 ركذ مدقق « ًادوهش مكيلع تك لإ لمع



 ىلع مب نم 'مهنف ءام نم اد "لك قلخ لاو » ىلاعت هلوف
 )» . عئرأ ىلع ىشع نم مهن نيلجر ىلع ىشمي نم مهنمو هنطن

 رابخالاب هم الا 00 هنأال + هنطب ىلع ىثاملا مادق اعإو

 ىف مدقف « ءامل نم ةباد لكل قلاخ هنأب ح نعلا هع

 بيبو ةردقلار هاب ىلع لأ تالوبعم ل ني نيا

 لخدأ هن الءنيلجر ىلع مهنمىشع, نمب ىثو « هريغ نم ةعنصلا
 شل تالا اا « عنرأ ىلع ىشع نم رادتقالا ىف

 ةردقلا ىف ألا مدقت باب ن ءاينع طا نو

 عيرألا ىلع ىثاملا مدقق اذه ىفرمألا 00

 هل ناي عل همتخ مث نيلجر ىلع ىثالاب ى 32

 لضفألا باب نم هعدمت قون اذع للعم كنتلا © هحو

 ىدع نم مهنق 8 هلوق لع رضتقي ل مار اف لاقي ال «لضفالاا

 رك ذب ةافو هيف نوكيف « نيلجر ىلع ىشعي نم مهنمو هنطا ىلع
 تحن لخديف 2 اهدا عادلا نوكلو كال

 ثمت نك فبو ءنشبلالا بلا ناويخ نم هلال ر اللا
 اذ نافل (ككت راك أ ىلع ثني 7 قانا

 انف ناكر لبق اير هحارولا١ ميدأ ىل اع ىشع

 اال « ةثالثلا عاون آلا هذه صخ 526 2
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 نادإلا كيلا |مدقا مب إف « تاريملاب لا

 مثدعل كى مث « هسفن م إذ ىلع قلما 0 نأ ماك

 ثلث 3 « نيملاظلا 1 ةفاضرالاب 0 ال نيدصتتملاب

 :رثك ذا مّلق مرج الف «نيدصتقلا نم 7 مو نيشاسلاب
 00 1 هاا رخأ لق الار رك د 2 عطمو الا ددس

 م لكلا ىلع هف اا ةيضفلا هده ك2

 لالخإ هيف نكي م هسفن ملظ نم د لا

 0 ل كلذ ىف يور 0

 ا اود قلعت هلوق طباضلا نم هانررق ام ىل ميني
 ناح يقسو 0 ىحتل ًاروهط ةام ءامسلا ن

 ريس ال ضرألا ةايح مدقق « 0 ىبانأَو 3

 0000007( اجا تسدف اذه لج الف ء ىلطا ا

 قلخال شاعملا نم اهذ امل ءسانلا ةايح ىلع ماعن الا ةايح مّدق مث
 مادق ولو « هأ انركذ ام عدقتلا 1 ىعارف مهلاوح ال ماوقلاو

 ىتس مدقو « برشلاب مهصاصتخالم اعنألا قست لع قلطلا

 0 0 ا ناربطا نآل < هيو اهل ناكل ضرأألا لع ماقث الا

 ءابلح ال هعدقت زوح ةلئضف ضتخ امهم دحاو لكف « هريغ

 كلذ نم هدر هَ انتو « ىرت ؟نارعآلا هيف غاس اذه لجالف



 تافصلا نم اهريغ ىلع هئيحم زوجي هنإف ةفصلا هذه ىلع ءىجي

 اقرتفاف

 ) ةيسانلا ةروصلا (

 ه_-

 م ادنز الا ترص ام كرت 6 اسال

 كلور ضمأال هاو [ مما ديس هلق هيت ذا

 ”اكر الا ترم الا كشط 0

 ا ألا فاك امل ملل 1 نافل ا

 ء”ارضحلا ديف ريغ هنإف ادنز كب رم كلوت قال لو

 اذكهو هرينل اراض نوكت نأ زوحم هرضن نآزوح اككف
 فالتخاب امل تلم اناذا لتانملا تل

 ريخأتلاو دقتتا

 ( ىباثلا ريرقتلا )
 ( هانعم دسفي مل الو يل نر نايب:ق )

 ةنضن هايضتخع امن كجاو لك ناك اذا نيل 3 ملع

 9 دقت ىف رايخلاب 0 + الا لع هعدش ىضتقت

 ئذلا تاتكلا راثثروأ مل » ىلاعت ةرثك اذهب ان

 موعمو كي مهممو هس بقتل ملاظ م مش ان دابع نم اننضطفا

 (وارطلا) خدت
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 0 1011 ريسفر نما اناظول ىلابفافا ارخؤم درو

 الو ”بيررلا هب قصي ال هنأ دصق هنإف « هيف بير ال » ىلاعت
 نال لاراب ىصلا ىلا نال «هطلاخ

 كمل كهل 4 ال فعلا د ل ا ام ا 08

 دا رو لب هاالسو هيف يلا اهنإذ تتكلا :نم':هريغل

 هيج لع هَنَغ بيعلا يفت هن إف فيسلا اذه ىف يع الاد

 « بنع هيف ال فيشلا اذه" تاق ول ام فالخم ء قالطالا

 مه الو. لوغ اهف ال ١» ىلاعت 'هلوق قف هم دقو انبه هر ااا

 00 رم اع ب معلا د ا

 الا 1 اه اك يف ورا 21 فلاب اكل

 باهذإب مكلاتغت 1 امنا 1 30 نمورلا عدصل ىذلا "ايل

 000 اوال ىلع( نوفر الو ) اندلا زومحاو < موقع

 راكلا وهف محا

 ( ةعلارلا ةروصلا )

 هن إف د 1 ءاح : تلقف هتمدق اذا كنإف ماا

 01 ا نما تاسع ةقطلا هذه لع ءاح هيأ كف

 رو ا د اك وديار ءاجا يف ول اه فالح هاف



 كت

 0 1 1 ماما نال نال رولا

 انيلع نإ مث مهاب انيلا نإ » ىلاعت هلوق وحنو « هريغ نود هيلا
 ءيش لك ىلع وهو دما هلو ”ثاملا هل » ىلاعت هلوقو « ميباسح

 ام الا اهلماع ىلع اهعدقتل هجو ال فورظلا هذبف « ريدق

 نموعدش (نوكي نآدميداتو ء صاصتخالا ن0

 اذهو « عيجستلا ىف ىالا سؤرل ةلكاشلا ةاعارم 0

 .ةرططأت' اينو ىلا ران 2 هوجو و لاسر هللا

 تالا ملام و ةلودر و 0 َرقافو ؛ ةّرساب » هلوق قباطيل

 كيرلا 2 هاوقو 7واسلا رفضو كبر ىلا قال

 لن كر أو م دق اع ههكرق اقراط < رسما ل

 اذبهف « 0 'تلكوت هيلعو « نوعجرب انيلاو » م

 رنا صاصتخاالا ةهح نم سيل مدق اا "0

 0 بسانت ى.ةيظفللا ةقباطملا ند هانركذ اك ل.
 0 أن فرظلا مدق نأ الا نظن دقو ءايط لا

 : هانققح 6 هنظ اك "الا سلو صاصتخلالا سا

 ضصاصتخالا لمت ىقانلا انرشآ 6 ةلي تملا

 انأو هل هيو ال امهازسأ ”كستلاو ( رت نال
 اذاف ) 2 درب دقو كلل در دمف ىننلا ىف ادراو ناك اذا
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 00007 ةلاأل (هنلس لحو ووتلا زاوج ءاعيجج نيكل
 00 ال امتنح ناعز هوك لجأ نم نيوفتلا “ىف

 ةاكذلا مدعل هلك أ لح الف ًاتيم ناك نإو « هب ٌوضوتلا زوجي
 ينام امو «هتلازإو كلذ مفد لجأ نم ربما مدقف « هيف

 ار لا مخ هنوكل صاضتخالا لع هيبنتلا لحلف
 ف اههوشلا ال ”لالح .هتنيم ل اكو ةكافشل هن ٌوضوتلا

 000005 هوو أ كياش لواقلا لحتو أ تسكتملا كِبط

 ةبترلا كلذ نع لز' « ”لالح 0 2 "ها هواه ىدلا ره

 ةنزملا هنع تنافو

 ( ةثلاثلا ةروصلا )

 ) ل ميدقن ىف )

 راو ن وكي نأ امِإ 0 راصنل كفرا مع

 تاب الا ىف درو اذإف « ىننلا ىف ًادراو نوكي 5: ء تايئرالا

 الف 0 دلع نوكي امإ هلماع ىلع هعدقتف

 كت ضيرغلا كلدل ةلاطبإ 2 52 ا هعدش مزتلا مرج

 ا ىلع ةلالد ادا نوكي نأ امهدحأ « نيهجو ىلع وه 7

 2 1 كلان هلوقك .اذهو .. ضصاخخالا
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 يغارأ » ميهاربإ ةصق ىف ىلاعت هلوق اذه نمو « دئاوفلا هذه

 : لقي ملو !دتبملا ٌريخ مدق امئف « 'يهاربإ اي ىتهلا نع تنا

 امنع لايملا ىف هحمن ظارفإا لع كلذ ”لديل الاغا الا

 ال يتلا لفن نأ هسف ىف اعيضاوو اهزخاب مانخأالا قالا ١

  نردو « امدابع نع ضارعرالا حصي الو امنع ةبغرلا ىغبنت

 اذإف قملا ادعولا برتقاو » ىلاعت هلوق هعيدنو كلذ قئار
 له 2 ةماكق اعإف « را يروا ا 0 ّش

 هلالخ الوأذامأ ءنيرم ال فةيضخاشا|ورتك

 نوصتخم مهنأ ىلع هب لديل ( ىه ) هلوق ىف ريمضلا مدق امن
 هن الق ًايناث امآو ءرشحلا لها رأس نم ريغ نود و ١

 نيب نم صوخشلاب ةصتخم راصن الا نأ دافأ ريتا 0 |

 ريغ لإ ةَرو رس وأ ةسوفطم وأد اا 1 ا

 للا فعولا'برتقاو لاق ولو :تاذغلا تانيص
 ه1

 ءادحاو ىعم راثحألا هذه نم طع : 1 مراصأ 0

 لكس دقو ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هبيرغو ميدقتلا قيقد ندو
 ةذام'روبطلا ون ) لكاشلل احن لاف وكلا ءاهترسل ا

 نتن لا ىف دتبملا لع اوبخلا م دق اعإو ( 6 لحلا 5

 0000 راكن إ كلدب مفدي نالفاالوأ امان



 ( هيئاثلا ةروصلا)

 ديز ىف ديز مئاق : كلوق وحن ىف هيلع ادتبملا ربخ دقت
 ا رابخيالا الا هيف سيلف ريخلا ترشأ اذا كلنإف « مئاق

 34 ةغيلبلا اعلا نم ع ضرعن ريغ نك 2 ال ”مئاق ا

 4 هعدقتب ديفن كنإف ديز ماق : تلقو هم دف اذا 4 لفك

 ا .رم هبافص ا سب نم هفصلا 55 صتخ

 نم هريغ نود مايقلاب هيف 1 تاغ كاع

 0 3 ل ه-

 نم راكنوال ادر ءديز مثاق : لوقتف همايق ركنبو اديز فرعي

 مموصح مهتسلام 2 ١ اونظو ( كاع هلوق اذه ٠ نمو ها

 وهو ( هلل ها 3 00 عام ) ةلوقاع' م دق اعإف )» هللا نم

 مثداقتعا ط رف لع كادت اول « ةمهحو 2 ّق دتبملا ريخ

 ال ط 4 ماب أهعنع مهقوتو هك 3 هغلابمو نا

 (مث اريمض ريرش ل مهنف لتي الو ءدحأب اهعم 0

 لع 3 ل 0 | كتوصحلاو عنملا دا ىس
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 2 ىر' د ةعئمو ةزع ع مبسقتأ ُى مرره

 0 0 ارا ا ارد سل ل ل



 1 ا

 هلام لق دحاو ىملاو لمفلا نع ار زم رو اه 07

 ورا ةلك اعلا لجأ نم دق اغإ نا قائلا هذا

 ,لكلا زاجعأ قافتاو «ماظتنالا نسح ا
 ؛كدبمت لاق ولف ( نيدلا مون كلام ) هلبق .نأل « ةيعجسلا

 , ةيوذعلا كلت تلازلو « ةوالطلا كلت ترهذل . كيس

 3 ريثألا نبا هراتخاو نايبلا ءاماع ضعل نع 2 *يش اذهو

 نوكحي نأ زوجيف 2 نبب ةافانم ال هنأ اندتعت اتا

 ىقانإوكيف .. لك اشتلاو ء ضصاصخ الات لح ا 0 ١

 نأ صاصتخالاف « اعيمج ىنعماو ظفللا بنام ةاعارم ميدقتلا

 ىلاعت هلوق درو اذه ىلعو ٠ ىف رمأ لك اشنلاو « ىونعم

 96 هواذخ » ىلاعت هلوقو « , 1 ةفيخ هسفن ىف َنَجْوأ 0

 2020 ميلا ايار ىلا هنو ع ميحجلا 3

 لَه لو «:ادانرادق رسقلاو 2 لاقت هلوقو « نينا الف اا

 هلوق ىف ةيئادتبالا لما نم لا قباطيل « رمقلا نر

 دابق + رمت رشا لوقو «"ليللا طل هاو 0١
 اعيمج نيرم الا ةظحالم لصحم



 ا
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 اعف ادبز تبرض 00 2 تدرأ ا ا

 مزاب هنإف هلوعفم تمادقو | 0

 انا راو دكا طرعان: ل لع ل هعفملل 0-0

 1 0 لأ ويتلن كلو ين كب
 هلك اشملا اح أ نم وأ 3 صاصتخالا لحا 5 3 لوعفملا

 ناهذدم هش 6 اللا بلاص ٍ

 1 1 راك اع[ لوخنلل عده قآ لوألا تعدم

 ءهريسق ىف ىرشعزلا هيلاراشأ ىذلا وه اذهو ءصاصتخالا

 د[ لوعقلا نآل كلذو « ناببلا ءاملع نم رثك الا ىأر وهو

 ها ترو رص 55 نوكأ ى هانا 15 ضاررتخلالا 2

 « مّدقتلا لجأل ىلاعت هللاب ةصتخم ةدابعلا نوكت كلذ لجألو
 ا كح يعط مقا لب .هالاص هلق درو. اذه لكو
 ىلعو صاصتتخالا لجال هللا دبعأ لب زج لو هه نيركاكلا

 همدقتف « نيعتسن كايِإو دبعن كايإ » ىلاعن هلوق لمحت اذه

 اوديميلف ١ ' يمل دل نظلاف تادعم ء صاعتخالا لكن قم

 هب اوكر شن "د11 او لات هلع عدلا اذه بر

 ناكل ءيكبر ا كا ككاو لاس هب ا

 هحلا نقل نجح بجول صاصتخالا 07 نم مك دعتلا



5 

 رهاظلاب الا قلعتت ال نيملا ةيؤرو « نيعلا ةيْؤَر نم ناك
 2« ىروصلاف ىونعملا دوحسلا ىلا ةراشإالا كلذ, دصقف

 ال ىتلا ةرهاظلا حراوملا لامعأ ىف رهاظ هنإف « عوكرلا فالخ

 فنرود « نيمدقتملا مايقلاو فاوطلا ىف م تدنلا اهفاطرتش

 اغإو مكرلا 2 3 الف « ىلقلا لامعأ

 هذه تدبمت اذاف « الو ةالصلا حور وه ىذلا عوشحملا 2

 مش ء رتغتو ىعللا دسدفل رشنأ ولو «هعدش حي ام كذتلف ةدطاقلا

 نار رش قاذف ىعملا فش م م ) هعدش زوح أم و

000 

 كلذ نه نك ديو هانعم مسفل سات اوس ضر

 اس رواد

 ( ىلوألا ةروصلا )
 هلا تو 0 : كلوقك" هلعف لع“ لوعفملا 2 لق

 هل ا وع 0 كلوق ىف ناف ."اذنزا ترم

 هءايبو © اديز تبرض كلوق فال « هريغ نود برةلاب
 هعاشإ ىف رايملاب نوكت كنف لعفلا تمّدق اذا كنأ وه

 (زارطلا) -ه-



 بت 5 كَ

 مينا ناكو « لعفلا اهيلع لدب ىتل ةلدلا نم نعل اهي
 ا لاو كودي راعجرألاب نم هيفا 1 ”قحنأ لعافلا

 ' هعج امنإو ءدوجسلا مكر ثلث مث « ةنمزألا ىلع ةلالدلا نع

 6 ةمالسلا عمج نم هلبق ا دكا نع ”لدغو ريسكشلا عج

 هش 6 نيعاقلاو نيفئاطلا َْق ةيماللالا 2 اها نم ك1 ل

 عون هنال « مايقلاو « تيبلاب صتقملا ىفاوطلا دنح لك د

 8 كيبل ناصتخ الأ امهمإف 4 دوحسلاو عوكل فالخ «, هئم

 « دوجسلاب مكرلا فصو مث هريغب نانوكي هيف نانوكيي 5 لب
 « دوجسلا م مكرلا نآل « نيمئاقلاب لعف اك واولاب هفطعي مو
 ادا نداك 2 لوج ل5 + هبنف :لغ كطعب: ل ققلاو

 "11 نالوا رزه عارككلا نوكي نأ لع ركلاف
 ارك مول هفطع ولف ردصملا ا ةراَتَع 9

8 َ 5 0 5 

 ا فل ىلا ةادحسلا لاق البق » لاش ال 3 دارملاو
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 عوك را لاق وا « 1 57 قارن » ىرخا هنا ىف ءاح 6م

 كوه انما ع امس ةفلاخلا ىف ةحولا ام ء دوحسلا قباطيل

 « عوشاخا ىلعو ء ضرالا ىلع ةهبلا عضو ىلع قاطي دوجسلا
 ةدافإ ريغ نم رهاظلا ىنعملا الا لوانتي, ل ء دحّسلا لاق ولو

 أمل « ع 57 مار 1 لاقلا هلوقأ كلذا قديفل 6 عوشملا



 7 نزلا

 مهتبح طالتخاو سوفنلا ىف مهنكمتل لاومألا ىلع نينبلا مدقو
 قاسنا ءءاقان تاور "تاس لش مي

 راك ”نيهدلاو«لاوسألا "نم ةيحلا ف دقأ نسل

 اواو هما مالا نم ةيحلا فيها يطاوس سلا لل

 < دالوأو جلاومأ اعأإ » ىلاعت هلوق امأَف « ثرحلا نم لمت

 ”نادفأألا رك تا ىطرم ف دنا اني لاومألا مدق اف « ةنتف

 امل دالوألاب ناتتفالا نم ”لخدأ لاملاب ناتسضالا نأ كش ال
 نم كش اوبة رسم لك ىلا :ةلوضإلاو ةدللا | 0

 نينبلا مّدق امن هنإف« ريطانقلا هنا فالخت 6 ةوقلاو ةطسبلا

 مظتلب امو « ةمحملا 0 ورشا نصر فام 5 امف

 نيفئاطلل قدي ربطو » ىلاعت هلوق سيفنلا دقعلا اذه كلس ىف

 قادس نال نيب اجلا متفرع ل نر 15 لاو ناقل
 «ةيلا نونوكي ام برقا .نوفئاظلاو تييلاب ةبانعلا ,ظع ىف ةيال

 3 ةبترلا ىف فاوطلا ىلب 4 نيام 2 مم دق اذيلف

 نلوم عما نءأل اممم ان[ ماغي علال مايقلا

 لعافلا | تالت نورا ةمالسلا عمج اعمج انإو « درفملا

 ف اوما نوفئاطلاف لعفلاك ؛ ثودحلاو ددحتلاب ًاراعشإ

 لعافلا مسا ظفل ىلا لّدع امإو « نوموشو ”نوفوطل ىنعم



 ا

 16 ةنملا نيو هَ اواعجو» لاق اكةكّتالملا ىلع مهطاهشا

 / مااا لاق امراء كلا تان ةتدلللا ارا 0

 فرط كنالملا ع نج نم 1

 رج الب نوقع هب دل 1

 ثيحو  مياضفل اوم ةكنالملل ا ناك ثيخ

 ؛ مباضفل ا مدق نيل 0 ا ا

 000111 هلع نط تق اغإ ”الاهب نأ ادوجبألاو
 تيل ام» نلاع هلوق ف لالا اف كار الا أاثتماب باطخ

 مهنم ةفلاخلا تناك الإ يدق ةوودالالا شالا ىف

 :ييلا رشعم ايد 0 م وال

 ءازيحلاو 00 ماقم 00 ناكل موعد اعاني الاو

 ىلا يوهان مهم دق اذبلف كا 9

 ان ةاطملا طاق نينبلاو ءاسنلا نم تاوبشلا م
 نالف ؛ تن ماعل لا 06 ليملاو ةضفلاو ىهذلا

 فاتخم بوبح ا ناكر سلا 5 هلا هان ناش

 000 الا دكلطا انضتا « جّرادلا توافتم بنارمل

 رهظب امل نينبلا ىلع ءاسنلا م دَمَف « تابوبحلا نم الاف مالا

 كوبح لك ىلع نهراثرإو عبطلا عوزبو ةوبشلا ةوق نم نهمف
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 هربت ن1 اهل ناودملاو هنك ىلع اروصقم نما ناكل

 قل ,مازلاو « ظيلغلا فلا هنإف « ل » هلوق اذكهو

 لمت هلف هبا ريغ ىلا نوساملا رهو الا هلآ

 ريغلاب
 مكهوجو اولسغاف » ىلاعن هلوق فرشلا ىف مدقتلا نمو

 هجولا انف « ملجرأو و اوُحسماو » هلوقو « مكيدبرأو

 نم » هلوق هنمو ؛ لج رلا نم نا سارا ا

 ةامداوب نضلا نم لقمع ىنلا يقول « نيقيدصلاو نييبنلا

 عررغ نم ةجرد العأ ءاديشلا نافل
 ين كك لعجو » ىللاعت هلوق اذه نمو « حالصلا ل اها

 عي » هلوقو « َرصبلاو عمسلا نإ » هلوقو « راب الو

 « مثراصنأ يد دم[ فد لاب هوقو ع0

 :ايل ف كارا دك الاب نما لع نتنزالا مده ا

 نسل نيثمطت ل» ىلاعت هلوقيك نك لع مفر 1ع

 هبنذ نع لئسي ال ذكمويف » ىلاعت هلوقو « نآج الو ممل

 كفإلا لوقت نل نأ انتل ًنأو» ى !اعث هلوقو « ناح الو 1

 "نما رشم اي » هلوق اًماف كلذ ريغو « ابذك هللا لع ل

 5 نم « سوالا ىلع انبه انيق امبإف « نسا
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 « نيربطتملا بحو نيباوتلا 0 هلل نإ » ىلاعت هلوق وحنو

 لا ارو. اهلك ماث الا نين نم نيرظتلا قديس نع ةبوتلاف
 ءمثالل بيس نوكي كافوالاف « ميثأ كافأ لكل ليو »

 مملاب سانلا ىف ْنْذأو » ىلاعت هلوق 520 هيلع 23 اذيلف

 « قيم يف لكح نم نيب رياض لك لعو ا

 ,ةبترلاب 1 رك نا اعدح ا ناهكبو هيف (الاعر)" مدقتف
 «ةببرقلا ةنكم الا نع وأ امإ ةلاجرلا أ للاغلا نِإف

 )1 دن ادن. ةييلا ةيكماالا نتن. نونا نابكلاو

 00000 سلا جالت ةلادرا# عد ,ناوكيي نأ .انييناتو
 ني كلان نيف ابكحار جح نم 'لضفأ الجار جح

 7 هللا نِإف ؛ بيلا تددوا امهع ا ع

 نم مهف هنأ لع كلذ لدف نارفلا ىف نابكرلا ىلع ةلاجرلا

 ب كهل ىف نالمتحم ناينعلاف ءلضفلا ةب الإ ىف مدقتا

 نإف « ميمش اي زاسه » ىلاعت هلوق ةبترلا ىف ميدقتلا نمو

 اد هيلا قالا ىتتم قلاارفتنت الهو ءتاتنماوهازاتملا

 ا دل لا نسا نع فشلا لق لاا وحش

 « هريغل تاقلعت هل ناك ام ىلع ةبترلا ىف قباس وهف ًادّري

 « مي دتعم ) هلوق ىلع مق اعإ « ريخلا عام » ىلاعن هلوقو



 00 ١

 ممل: ناك اذإف < ًايتوبث ارمأ تسيلو ءاروللا مدع ع ةلاطلا

 1 هدوجو ىلع قباس ءىثلا مدع نأ كش الف هانلق امكابف

 ىلع ماظلا مدق ناك اذبلف , هولي دوجولاو لوأ الب مدعلا

 ةماظلا ىف لوقلا اذكهو « ةنمز آلا مدقت باب نم « راونألا

 نكس اهناذ يكل ليل ايد ال

 امديؤيو ؛ 5 .الاو: العلا وهو: ىونعملا رونلا ىلع ةقاس

 نوماعت 000 0 0 اساور ىلاعت هليت ادا

 1017 ةماظ رعلا ءافتتاف « راصل ل عمسلا 3 لعجو ًائيش

 اهلل تاكازوالا اونا هلو انا يد ىهف« ةبزاجم

 محرلاو نطبلا ةماظ ديرب « ثال* تاماظ ىف » ىلاعت هلوقو

 ةميشلاو
 ؛ مانو تنقلت قسد نامت هلو تذل نا ١

 الو مهعلأر وه آلا ةنالث ىو نم نوكي ام » ىلاعت هلوقو

 دادعألا بتارم ىف لوقلا اذكهو « مسداس وه الا ةسخ
 فارملا نم اهدعن ام ىلع ةقباس اهنم ةدحاو لك :ناف كانك

 زيؤعلا هو د ىلافت.هلوق ةيييسا ل دقتلا در يا

 هناذ ىف رع 1: ىلاعتاهن الو + ةماعلا تف زي وعلا نآلل « ميكحلا

 ,راخ كلم ةكح نع ججرخم لف «ءىشث لك ىلع ع يمن ةبلشأ



 كح هر حج

 ( ةثلاثلا ةلاحلا )

 ” عاجلا لع هان ألا دقت وحت اذهو «ىرشلاب مدقتلا

 مدقت ام كفاك لوقتم ا ءدش اذن“ لاهللا لع ءاماعلاو

 ( ةعلارلا ةلاخلا )

 مومألل ىلع ل مدقت رك اعد ناكل مدقتلا

 0000 0 1 نود طاطا لا بارق نم مدقت 0

 اع د رح نم ىلع :قباس هنإ . لاب هنإف كا

 ةنكمألا نم: ةريغ ق'لوقلا

 ( ةسماخلا ةلاخلا )

 « باشلا ىلع خنيشلا مّدَش وحن اذهو « فامزلاب مّدقتتل

 هيف دجون مل نامز ىف دجُو دلاولا نإف « نيالا ىلع بالاو
 د12 لع امنع اهم ناك « ةيلقع اًيلك ىاعملا ةذبف « ناالا

 ىناعمال اعابتإ كالذك ةزابعلا ف نك تاراتعاألا هذه ل

 0001 دا ١ لا هلي نامزلا 7 ا

 3 » ىلاعت هلوق ادكتمو 00 نم .؟ل ع

 9 ل لا لع 0 ا نإف « 7 تاماظلا



 تح وحب .كت

 ( ىلوالا ةلاخلا)

 ماكقتك اذهو ء اهم نإلئاقلا دنع امواعف لع هللا لل
 راج اح ارتكلهو ةماعلا رخلاو « ةشاكلا لعنوكلا

 :رم فئاوطو ةلزتعملا 3ك مو نن دنع تاالولعملاو

 ارش وه. يوكلا لب ءاهار لف نحر امان 00.

 كلذ ءارو رمأ ريغ نم « ةيلاعلا سفن وه رلعلاو « ةينئاكتلا
 هك ىف هائررق دق 0 نم لع درلا ءاضخ ا

 تسلا مدت وحنو « هتان لوقلا هيف نيبو « ةيمالكلا
 مادقت نإف « هئوض ىلع جارسسلا مدت وحن اذهو « !متاببسم ىلع

 .انامز ال ءانهذ هده و رك ااحوم مس س02
00 

 ع

 هيجوم نع ىخارتي ال بحوملا نال

 ( ةيناثلا ةلاحلا ١

 نينئالا ىلع دحاولا مدقت وحن اذهو , تاذلاب ؛ءدقتلا

 ءايقيسدس الا ةينينثالا ققحب نكم الةدحفلا ١
 ىف ةلع تسل ةدحولا نإف لولعلاو ةلملا ناب د

 ىلوألا ةلاحلا نم هانررق ام فالخ ةينينثالا

 (زارطلا) 0



 00 نك سرع ا ني فاعلا
 0 ذ ىف ىواس انو« اهانرك ذ ىلا ةغلابملا ىلع

 0 00 ئدأ هبجو ىل ابكت ىنن نفقا للامارات

 ىلع ةلالدلا ىف اعيمج امهئاوتسال « مقسم طاَرص عا

 000 ا اك 0 هي نال سل
 ا ( ههحو 00 لة لشعا قوبف « لطابلا تار 0

 كرك نمو هل هزارحإو هيلع فوقولا ىلا اهبطتع هل 2

 ال ةميقتسم قبررط لع وه نم ةلزنك رول

 0 اه الو دوعم ىف نعال كماقلا فبصتنم هب -

 000000 11 ل كفع ال ديللاخ الكف ناك الذ

 ك0 ا ا ةيفعسلا قيرطلا وأ ةمجول امإ

 م00 د رادو ةققذد فئاطل هدهو «ءالعتسالا
 001 1 ةعاطعلا هذه ىانرم

 < علارلا لصفلاا

 (ريخأتلاو مدقتلا ىفر

 ا 1 ف رقما < ىانملا ةعباتت ظافت الا نأ رعا

 ةسمخ لاوحأ مدقتلا ىف اهل ىناعملاو « ىلاعت هللا ةنوعم باتكتلا



 نيذللا نبدلاو ؛ قرلا ن :رع صالخلا نم م ثلا ءقو تاقزلا

 ار ارا لش نننو  ن ل نالبخلا

 هلع ”ةنيوق (هللا ليكم قوز لوف كافرا
 لاقي نأ ىضتقب مالكلا:قايس ناكو..+ .نيموافلاو باقزلا ىلع
 ءىج اًماف ( ليبسلا نءاو هللا ليبسو نيمزاغلاو باقرلا :ىو )

 ليببنلا نأ ملع « هللا ليبس اهب لصفو ةيئاث ةّرم( ىنب )
 هلوطتو ةسوتع لما ىلا ف: يفوإفلاب تاهت لالا ا ا

 ةيذيدلا طاصملاو ةيعرشلا تابئرقلا عيمج
 ( ةثلاثلا ةءاالا )

 ىلا 'ىف مانلمحو مدآ ىنءاتمرت كتفلو ناك
 8 عز رهو ءالمتساالا فردت رك نع ضرعأ امنإ « رذبلاو

 0 هاطارتما مم ( ىف ) وهو ءاعولا فرح ىلا هنع لّدعو

 هاا اح ناش 2 كضرالا

 رعشل ( ىلع ) 1 ءالعتسالا فرح نم انبه ا

 2 رارقتساو نكم ريغ. نم ريغ ال ءالشل |

 هفارفتسل نوكلاهإ ”لخ نموا نك رار

 كدا( كاك تلف ءال نضل نكت نإ



0 

 0اس 3 هلاح ففعصو « هقلق“طرفو ؛ هلشفل

 اذيلف « ا تا هر نأ ىردبب ال لفاس عضومو

 الا راشإ ءاعولا ارح ىدس هيحاصنب قلعتملا لغفلا نآك

 900 ا اب انه دوز
 )» مدقلا كلالض ىفل كننإ هلا ل 0

 ( ةيناثلا ةمالا )

  ككاشلاو ادا فعالا ضاكادسملاةلاع 1, ىلاعق :هلوت

 ىفو نيمراغلاو باقر فو مم ولق َةَلَولاو اهملع نيلماعلاو

 تا 00 2 1 دلل ل يبشعلا جة وراو هللا ليعش

 نيقحتسمو امل ةلهأ مهنوكل مف 0 تاقدصلا

 لَوألا هاا لالا ل نق هناك كل ءاافرفل

 نع لَدَعو « قاقحتسالا عراب دلللا لأ هالو محلا

 كاد امو ءاز آلا ةعلرألا فانمألا ىف ءاعولا فرح ىلا ماللا

 ء ةقدضلا قامحتساالا ىف ”ةلسرأ أ مهمادقأ 0 نادنرالل الا

 001 ا يتناك ةيحاوم راففالا/ ىف :ةحاح 7 ظعأ

 مضوي + ؟تاقدصلا مهيف ١ عنو 0 ءاقحأ ملأ ىلع هيد هكدا

 3 ىنامل كلذو ءاه ةئظَم اولعجت 000



 اكل د

 * ىناثلا ثحبلا

 2: راك قوالب ناس اها كا

 ري لع هتلالدوه ق1 و مو نأ معا

 اعف رلا فورح عضو 8 ١ 0 ف هيف ل

 لاضلالا كلذ تفلتحو «ةءامضاالاب لامفألا ىاعم لاضنال

 .قاصل الل , ءابلاف « فئاطلو رارسأ اهتحو « اههناعم فالتخاب

 ,ىتاعملا نم كلذ ريغ ىلا سنجلا نايبل ( ند )و ءاعولل ( ف )و
 هسنتلا لجأ نم تاي ثالث كلو

 ( ىلوأل ةنآلا )

 لالض ىف ا ل كا وأ انإو » ىلاعت هلوق
 اذه 'ةلادحو دوبمقلا "ىفملا اذه ةعاوا ىلا نان ل

 كواوع امن إ هنإف « نيفركلا نيذه ىقوم ةفلاخع ءاظتنالا

 الق كلذو «ءاميق لوغتشنلاو «:لطابلاو وللا لس

 ) ك1 زوهظو « ذا ةوق ديزأ هناك ”قملا نغبابلا وأ ةهح

 هةذكر و« ءاش نك هقريصت داولع كاريه راؤطل |

 فرح ىَدَمم هب تخل ام لمج اذه لجالف « َداَرأ ”ثيح
 هنإف لطابلا بحاص فالي « ءالعتسالا ىلع لادلا ( لع )



 دل ملا د

 (ليك )
 .. و[ دناللث لع اهعوقو ةيفيك ىلا ةفاض الاب لما نأ معا

 « فوصوملا عم ةفصلا 'لاح « اهلبق ام عم اهلاح نا

 دل طع ايف نوك_ الف“ 1 لا عم ديك تلاو

 لع هفطع زوجي ال :ىثلاو « دحاولا ءىب كلا ل اهلبق ام عم

 َْق ةيلدبلاب جازتمالا ادع كن اوضق اذه 1 نمو « هسفن

 1 رد 5 0 كح خه 5 0

 أمسي |

 امهنيب عقتف دعقو , ديز ماق لوقت“ اذكف « مايقلا ىف ةكراشملا

 نم هبف د الف ا ا د 0 الا ف ةكراشملا

 ال ا ا دل مراملا ف ع ىتح فطاعلا ركذ

 0 اذه و 4 ا ريغ نم ماا لع أبلبق 4 م

 مسالا ةلزنع ارق داوم اهركو كزتو «ةهاتنلا ةلمغا نكذ

 ك1 هلق لف هادلتما67اذهو ءامكني ةطاراالا رخل“ مينا عم

 اذه 0 'بجلو 4 0 ل لا 000 ع اعإ (2

 رك ذ اندرأ ام مامت اذهف « هيلا ةجاح ال هنال فطاعلا كر
 قيفوتلا دكار و ايعا



0000 

 لاثف « يارا نورك ذا ل قاب وهف ؛ فطعل

 7 4 لس د كان له ” :ىلاعت 1 طع م

 اتق + وقلأف « مالس الاف هلل را ذإ نيرا

 لادَلَو ة عنا نيت ةارلانو و كات هلت |ذككش 0

 اولاقو د لسا ةلوق رمان زا ولا 0 نوكي هنإف

 ًادرجم درو ام لاثمو تا 3 ريخ انَلا ا

 1 رو مهلا هيَ قف » ىلاعت هلوق فطاعلا ن

 :لاق « هير امل مهل لاق اه : لاق الاف دكا فام

 اولاق ةفيخ مهم 0 للامن :هلوق !افكهو ء نوط ١

 نقل د هور يحن ول اراد ل لاق ةلئاق ناك« مش

 نوعْرف ةصق ىف ىلاعت هلوقو « فخ ال اولاق « فؤوملا هلخادو

 امو ني لاق » هانركذ ام ىلع 24 بج هيلع ىسوم درو

 متنبك ناهي امو ضضرالاوتاومسلا تو لق سا

 برو كشر لاق توئمتنست الأ ةلْؤح نأ لاق "نينقوم
 ظفل نإف « نيقداصلا نم تنك نإ هلوق ىلإ نيلوألا يابا

 امل واو ريغن ءاج اذهلو « لاؤس ريد ىلع ججراخ اهبف لوقلا

 هانزك ذ



 م

 نس له اب لكنا مولعم : ماوس دنع مل ليق 16

 "01 نعمل ىف عال: ةطلاملو 8 ةطلطع نكح هيف
 ا 000

 0 نم توييبلا نايتإ ىو ؛ رّدص الو« درو 6 ربلا ن

 لاو لاع هلا 0 5 ار 52

 5 00 ةهج ىلع ًادراو لو كي نأ اهتلانو ؛ هيهاتمو همراحم

 نأو «تّعتلا نم هدّدصل مث انو ةانسلا 00 ْنِم هيلع مت

 اراد نايك 0 6 ةّعتملا مهتالاؤس ىف 0

 ء هيلع مث أ ام َربلا سيل مل ليقف تنبلا رهظ نم لخدو

 "ودا 1 ا و ا ككل

 الد لحلا 00 2 ءاع ا

 1 دولا زاوجن قف هل ناك ام ةتيملا ل < مرسلا ناك اما

 ن1 1 ا ع دع اكو همي هقدوأو د هرأ لع 17

 همزاول ندو رحبلا ءام كح كاع

 (كلاعلا ةنيقتلا)

 6 2 هةر نيالا ىف ( لاك*) ةظفل درو اذإ
-- 

 فرح هن. ةاطتعءاج ٠ 3 آو « لاؤس ريرش لع وهف فطعلا



 ادي

 ء دعا ورمعو « مئاق "زو هك دخل كاك ؛ اليت 0

 قس ءاخ درتعو ءةماقلا قيوطتخ ١ انلوق عسبقو

 7 "اكسل و انكهو ءاازعاغ رك هلي نابل

 ةرفانملا نم اههنبب ام لج ال « هراد عاب ورمتو

 (ةراشإ )

 دوال سس ةعالملا بو>و نم مدش ف 6 اذإ

 نع كاول اس١ 1 0 أوق ىف لاق فيكف هيلع فوطعلاو

 ا الا . ا سانلا تحاول م 0 ةاهألا

 ةاهألا ماكحأ ناب 000 2 )») انه روُبظ نم فد 5 ١

 « ةثالثث ةنوجأ هيف انلق « اهروبظ 00 نيبو

 0 اطخو ناكون# ؛ محلا 'ةرتقاوم 0

 نكفاابا اومر 5906 1 6 نأ كيل للا َلَقن م كلذ

 نم ناك نإ ل ن6 طاب, * ةابخ الو « ةمْيَح الو تي مادحأ

 ناك نإو تنم لندن 500 1 9 : ردلا لهأ

 : م ليقف ءابحلا ءآ يل رك رولا لهأ نم

 ءفوذحم ءىث ىلع ًاقوطعم كلذ نوكي نأ اهنناثو « هللا مراح

 (قاوطلا) "تب
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 ىف لوش اه هل ل 0 دا ع نع هل

 0 ل عطماالا 0ك 10

 هيف انا ام

 ( ىباثلا هيبنتلا )

 0000000 ةناثلا ةلملا ىف هع ثادحملا قح نم

 00 217 اركب ىح « لوألا ةلمملا ىف هنع ثذحملاب قلعت

 0 بنوك نا زوج الو.« نيكي مشلاو
 ا ار اس ادفولا لا ةياممالو امني

 ل ٠ د : ورم ناك انمي ةكامامارسو : كلرخ أدر

 ؛ ىراد 0 تجرخ . انلوف حلبقو ؛ هل نإ ريظنو ديرب 1

 ”يال] رانا نك ال ةاذك سفلا نما لق ام ندخأو

 الملل نأ لك يع اذهلو «هتنزبو هني ةبساثمت الو « لولا

 ركن يملا بأ نأو بص * ىلا نأ ١ اًعوه فدل ال

 ءىّونلا ةرارع نيبو ل ا مرك نيب ةسيدام الحا

 00001 نأ بو 06 نرخ الاب امدح ال قلعت الو
 11 اذك د «ةيياشملاو ةمئالملا هذهغ نيتلمملا ىف هنع ثادحملا

 ل0 دام اشم نوكي نأ ىاثلا ربخعا قدك
 0 ا ايار لانلوغ نحب اذار + اتئانم
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 نم هنزك قف كلن ةنؤك نإ ديك اقل روم دارة

 قرت هع قم اذان ا

 داق اكو هيدأ ف ناك انس طاش كال
 هلاح ثم ةوالثلا دعب هلاح لكم هنأل ء فطاعلا نع نيييشنا

 1 دل ا 0ك | هلوقف اهلب

0 

 * ةقيقد

 ا رك ناس نك ل ةامجا ”ض ري 1

 ل للا 3 را أ املبق ام ىلع

 « مم :قزرومسل هللا نو لم 00 اعا ذا للف هلي هلا

 ريدَش ىلع تناك الل واولا نع ةدرحم تءاج امن ةيناثلا ةلمحلاف

 ىف ماوخد لجأ ءازهتسالاب هاقحأ مم . ليق هناك لاؤ

 . ليقف ء مهب «ىرهتسا نف «كييذكتلا ىف ممارعإو دانعلا
 مهصعل لاق و ءىزهتسي هللا

 هرم لق 9 ”لذاوعلا معز

 لال قمع ىكلو اوقدص

 أاسلا لاك كلذ رحو هومعز ام لذاوعلا نع 5 اماف
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 ةيناثلا و ظ ل مجازتما أعني ناتلما نر

 اذإف ءدحاو ىلاق ىف اغر أ مز6 1 لذا ةحطوم

 210000 دوز زي نم أ امإف ةفصلا هذه 56

 اَل واو ريغ نم هنإف « هيف َبْيَر ال ؛باتكللا كلذ ملا » ىلاعت
 دك ) كاضكتلا كلذ «"ىلاعت هليقل اس

 فدع د لاق 2 كش الو هيف تير ال ويف تارقلا نم

 ناك ام لك نآل ( هيف بير ال ) هلوقل حضوم هناف « نيقتملل

 ءىّدهلا دام هيفف هد عقب داو. دلال تار 3

 هللا مت » ىلاعت هلوق اذكهو ىوقتلا لهال حالصلا ةياغو
 000 0 0 3 ل

 كح مرش مهيلع ةاوس اورفك نيذلا نإ» هوقل

 رونا اذإ 0 نا 0 َنونمؤي 1 مهر 00

 هبلق 0 اكل نليللا ةاقاى فاردت | اذإ هلاح

 ليم 0 اعإ ءانإ » ىلاعت“ هل دو

 ظل كتل نك ةناقوملا | قرات يع انإ ىأ « كتم انإ » هلوق نأل

 ارت دم نيام, هيلوق نوكيف ملسو هلل ىلص لوسرأاب

 اذه ام » ىلاعت هلوق حضاولا ن 57 0

 ةا ترآل 77 الا اذه نإ » هلوق عم « ارش
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 : نفل اللا هللا كراقت كلوت 0 0 ىلا راع

 مظن هعمس ساطرق قرخ لقاع ل نأ ىلع ةلالد ءافلاب هفطع

 ريغ نم روفلا ىلع معليا © هنإف اهفيلاتو هب الا هذه

 لوخبلاو ةكملا ىف ةدايزلا لع لاذلا ظفللاب :قطنلو ' ثبلل
 لمار ءاقلتلا ل كارو نوال ا ناقل 8

 « نيقلاخلا ”نسحأ هللا كرابت هدب الا هذه عامس دنع ةحاصفلا

 لحل اننا نحر ءالعدلا ميدي نم سوفنلا ىف عقب ام 0

 ةنالم تابسبنت هيف نحن اب قاعتيو ءاهيف

 ( لوألا هيبنتلا )
 'إ ىف اهضعل رركلو كفدارت اذا لا قس م نا

 يا قي نال كس اهبف دب الف ضعل

 8 0 . ةفصلاوأ . ةلصلا عقوم تعقو اذإ لمجا نأ 5
 لا ا نا انج وجل طار _نيمص

 نا حلا ”نلطتمورو
 ل نم « جرخو ماق ىذلا اذه تلق اوكا للا نم

 نا: الا. نال متم مينصلا اذهو « هانركذ ام طبرلا

 اهنا ع2 كيو ردوا حرم ىلأ ن ا, هللا دبع نم الا كلذ معسي : مل( (١



 ثسللاب ىخارتلا ن مل ركل 0
 ا

 "بالا هع 4 1 اننو ةلءاطتنا يفز ضر الا قف

 ا تك طفلا لوط ىلع دادزت ال ىتلا ةقئارلا ىتاعملاو

 اال 1 قب ةاوعادو نارا لع اتوعلألا
 ال ارا را تدلل هنجاوب - تنارغلا ةاوحأ ام: ليزتتلا

 تفلخ دقلو «» ناسالا ةقلخ عيدب ىف ىلاعت هلوق كللذ نمو

 نق ىف ةفطل كا 3 يطالع نم ةلالاس نم نافل الإ

 0 نضع ةقاحلا 5 ل نيكم

 رخآ اقاخ هان ًاشنأ“ مل امحل ماظعلا اًنوسكف ًاماظع ةدضلا

 0 ةككشلا هذه لمأتف « نيقلاملا 0 لاا

 هيلع فطع رنج نم حاب ل

 .نم اعني امل: مْب هفطع « لسانتلا قلخ وه ىذلا ىتاثلا قلما

 اضعل اهضعل وات. ىتلا راوط ألا ىلا راص ثيحو « ىارتلا

 00 مث ةفطنلا ىلع ةقلعلا فطع ةغلابملا ةهج ىلع

 كانه نكي مل الل ءافلاب ةقلعلا لع ةغضملا فطع مث « ىخارتلا

 .ءافلاب ةغضم هنوك بيقع نم ماظعلا قلخ فطع مث « خاَرن

 ت00 الل قطع 6 قيلت الوب ةلج ادع نم
 ءمم ماظعلا قلخ دعلا اناسنإ 0 ) ا دي نايم

/ 



 ا

 ملل «واولاب ضعل_ ىلع اهضعل بالا هذه ىف للا تفطع

 قي درو ىذلا كلو ىويبلا ىنلا

 كلذ نمو « هتحاصفو نارقلا ةغالبإ 0006 3 00

 هقاخ *ىث فا م كل ناسنرالا َلتق م ىلاعت هلوق

 04 0 هنا مث 1 لسملا بك 1 ةفطن نم

 6 1 اه: ةيألا هذه ماظن ىلإ رظناف « هرشنا ءاش اذإ

 ع ءواو ريغ نم « هقلخ ةفطن نم » هلوق ءاخل « باجمإالا

 قالخاو « هقلخن "ىش: ىأ نما» .هلوقل نيسفتلا ةمج لغ ”ةدراو

 ةلاال , ربققتلا هنأ” نم ةلزتمملا نع ى2 ام انالخ اي

 1 0 نرش هنوف ناكل دلال

 ده ءر ده وع لك قاسز كرها ةكهر ا ١
 عا : لك انإ» هلوقو يبلاقم عار ركم نركا

 ءريدقتلا ىنعع .قلختا 0 طرت اهريخ مابك ذهف « رّدقب

 دل ىلع اهبنت ءافلاب « هر دمتف » هلوق 907 اذهو

 فطعو « امهندب ىجارتلا مدع ينعو ءقلسا لس

 0 هئارتلاا تتزرو ماسلا قلخلا نيب امل؛ ماب ليبسلا

 ىخارتلا ىلا ةراشإ « مشب ةنامرالا فلم مث «ةريثكلا

 597 ال ذإ ؛ ءافلاب راألا بلس قس



 هناا

 11 نان هيدا رشا نوكمفا اود نذل: ماو

 111 < م اما قولت نوع اولا اهاو < وميت
 تابث'إ ىجول « نيذلا امأف » هلوق ىلع افطع نوخسارلا ناك

 ( ناوعبتيف ) هلوق ىف تءاج ام ( نولو. ) هلوق ىف ءافلا
 00007 0 ذاك ءافماظتا ققساو نامواكلا ىراطعل
 ل ا حلا كرت اهإ ءلوقت انك قئاللا هولا

 مذ مالكلا ىف ةرو د كا امن طرلاى

 نايت يالا مزلي الف ةفوذحم تراك اذا ايات طرشلاب 0

 3002| نوي راوز هلوق ىف كفدح انف“ ءافلاب

 لجأ نم ( نولوقيف ) هلوق ىف ءافلاب تأي ل مّرج ال ءواولاب
 اذ و نيقسيو قطط م ىذلا » ىلاعت هلوق كلذ نو ا

 قسلا فطعف « م 4ث ىتيمب ىذلاو نيفشي ريغاسو

 0 مدقتو « امسي عمجلل 5 رإ واو 1 5 مروا

 ندخل ةاعارن 1| لح د مرق متو ل 1 الا لع

 لا ( ىنيفشي ) فطع مث ءكلذ بجوأ ةلك اشملاو مظنلا

 دعل ةيفاعلاب هم لا مظع ىلع 0 « ضرملا بقعتي ءافشلا نال

 ش ةناميالا تدان فطع م « خاّر 74 ع ا

 ولو « ارت ةلبع 9 ام توملا دعب ءايحإالا هل
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 ىلع ”عوفرم نيخسارلا نأ ةب الا ىف اندنع ثراتخلاو « ةباآلا

 ؛ ةلج ىلع ةلخ. "ةفطاع واولا نأو ء هربخ ( نولوقيو) ءادتبالا

 هيأشت أم نوعبتيف غلَز مىولق ىف نذلا نأ ريدقتلا 0

 ءانبر دنع نم لك هي انما نولوقيف نوخسارلا اماو « هنم

 واولا“ةرها ل ”نالق' الو: نهر دايس انا

 كيت اذ[ و" ركل وغ ننادع ا لودفلا رك دل

 ن اللا( هللا "الآ ) هلوق ىلع نيحسا لا كفل زر ا
 « هيلع هفظع زوح الق « درفم هللا مداو « ةلج نيخسارلا

 ء هللا ميسا ىلع افوطعم ناكول نيخسارلا نلف ايا

 فتقولا ناسح ال ذإ « هنود هّللا مسا ىلع فوقولا نسح م

 ىلع لد كلذ نسح اًماف « فوطعملا نود هيلع فوطعملا ىلع
 ليصفتا ( مآ ) عضو نالف اًنلاث امو : هيلع هفطع عانتما

 وهو « نيسنحلا حالا ا مو « ةددعتملا سا نيب

 ءمهتافص رخآ ىلا« نوعبتيف غيز مى ولق ىف نذذلا امان هلوق

 نوخسارلا مثو ء هل 'لباقملا رخ الا سنجلا هّولتي نأ بحيف

 دوصقم لحاف اغلا (كماو) نو لصحتف « رملا ىف

 هلوقب هبقع مث « اوقش نذلا امأف » ىلاعت لاق 5 «لباقتلا



 مسسلا 88ه د

 وه اذهو + لوصحلا ىف نيتلمملا قومضم نيب عمج امإ

 رك و «ىبلا ىف نيلجرلا نيب ممجي اك اناف: ءبرقألا
 دوجولا ىف نيتلمجا نيب عمجل اذكبف ورمتو ديز ءاج . كلرق
 ناب لع فطمتنلف ةدعاقلا هذه تدبت اذاف «لوصملاو

 ةنونعملا را ا ناب ىلع 1 ل مك « دوصقملا

 مآ لايك كن قا ؛ ةفطاعلا فورحلاب ةقاعتل
 د ا

 ا ايم ةياشنا لما ن نوعبتيف غير جيماق ىف ىف نيذلا

 وس اراو نبا الا 0 مل أمو هليوأت ءاغتباو .ةنتفلا

 0 له « لعلا ىف نوخسارلاو هلوق ىف تامل رعلا ىف

 « ءاماعلا نيب ددرت اهف مقو دق « فانئتسالل دام حلا

 نوخسارلاو هلوق ىلع فقيو ؛ فطعلل ىه لاق نم مهنف

 « هريسفت ىف ىرشمزلا هيلع لوع ىذلا وهو « للعلا ىف
 ( هلل الا ) هلوق ىلع فقيو فانئتسالل ىه . لاق نم من

 ىلا 1 ؛ ًاعيمج تورنألا زو زوجو كلذ ىف فقوت نم مومو

 لاق نمو « نيخسارللو هلل مولع ليوأتلا نإ . لاق فطعلا

 الل ا راشلا لدا يا ا لاق فايصتسالاب

 اا ل ان ا كلاخ زيف قنوت نم امأف 4 ميحو
 ىف ك2 عطاق رك ال اةهرقللا دل :نهذم الف ميج



 ا

 تاقفلا :يذ :هرده نوكي هلا هيفاولاب مفاعل

 جاودزالاو « ىونعملا فيرعتلا لصحب اذه عمو « ديدشلا

 اذه نكل [دتس لك نإو ىرشخمزلا 3- فلا

 اعِإ هل اذهو تادقلا بطاطا 00

 ام ىلع افاد وتلا ىلع ةلاد سجس

 ىلع ن الاد ( بوتلا لباقو ينذلا رفاغ ) نا نم هانلّوأت

 1 دا كاع نركب واق لادا انك ا

 ىلع ةلخجا فطع امأو « ريرقتلا اذه ىلع تاركت ابلك اهنا

 اهل ةلمج ىلع فطملا نوكي نأ اممدحأ + نيمجو ىلع وبتاللا

 اذهو ءاضيأ كلذك ةفوطعلا نكس بارعدالا ,نف عضوم

 « حيبق تاو 2 ريح ةفلخ طرت ا

 لم ع نسلناب اههنلع ءاضقلا قف نيتلجلا نوب اكرتشم نرك
 اهل عنوم ال ةلجج ىلع ةلجج فطعت نأ امهناثو « ةفصلا لغ

 : كحاب ات تاذغالا و

 /يكادع يوكل كلا رعوالا نم امل عضوم ال ىل وألا ةلمحلاف

 ؛ اضيأ تازع الا. نم ان مضوم ال ةيناثلا ن وكن اذه لعو

 دبع خيشلا مالك رهاظف ء ال وا طاف انيه واول[ نوكم 0

 . لاق دقف ىرشغعإلا امأف « لاحت انه امل ةدئاف ال هنأ مركلا



 ا

 موهلع 'لوطلا + مهقح ىف سعألا ىهتنم نأ مك ةّدعو

 «مظملا فلو ةمسالا ةمحرلا رام ىف مهجاردناو « مركلاب

 «نيحلاصلا كدابع 0000 كتتجر هتلمث ن © انلعحلا ملل

 راح نزف( كاقنلا ءانش) ىلاعت هلوق "لنحت 3 لاي نال

 ال لعافلا مساب ةببشملا ةفصلا 0 0 اة

 «هلبق ام ةيلدبلا ىلع هومتلمح نو « ةفرعملا ىلا اهتفاضإب فّرعنت

 000000 0ال افا ادلاالا ءاطن ىف رفات كانه لصخ
 نذل « هانركذ امل ةيلدبلا لع 00 ا

 ا ةلدلا لع ما هنأ جاجزلا قحسا 0007 5ك لوقت

 23 ا 0 هيلع صاّتقعا هنال الا كاذ

 0 عرسأ ( ىرَسل ) اذهو « ةلاقملا هذه ىلا لدعف

 ادا د ة الو ٠ ضيعأو قدأ ريغ نكل

 00011 تدلي رات همك هرب اماق هدمت امو هلبق ام قباطتل

 ماللاب وه اعإ هفبرعت نا نس ىردخإا 2 للا

 «لوطلا ىذ»هلوق قباطيلو جاودزالا لجل تحرطا اهبنكل

 "تحرطا اهنكلو هانركْذ امل ماللاب هغيرعتب انيضق مّرَج الف

 ةين ىف هنإ . لاقي نأ ىتاثلا ”ليوأتلا « جاودزالا ةاءارا



 ا

 ةيوتلا لويقو انبملا» ةصختش ةرفشلا نال نايمأالا كر

 "تاقرو مّرحَن ال هجولا اذنه رمان اقنا املف :لاعت ةثفاب :نصتخم

 لعافلا- تما نزو لع ادرو امنإو:ءامهرب انكي, لع ةبنم واولا

 رافغلا . لش ملو « تافصلا نم اهلبق امو امهدعل 0 نود

 ضرغلا "نأ ىلع ةلالد ليزنتلا نم مضوم ىف درو اك باوتلاو
 ديزأ ديبعلل ىلاعت هتهج نم ةبوتلاو ةرفغملا ثادحإ انهه

 ضرغلا نإف.غ رافغلاو باوتلا ..انلوق فالخع  تلطاإو

 أع و « اقرتفاف ء ثودحلا نود رارمتسالاو توبثلا وه امهم

 نك واو ريغ نم « لوطلا ىذ باقعلا دددش » هلوق ءاج

 «لامج الا تافض نم انك اهسح ةيساتس ا 1
 اينوكل واوربغ نم« روصملاءىزاتلا كلا 0100

 هنأ ىلع لعافلا مسا ظفاب هّبنف « ةيلعفلا تافصلا نم ًاعيمج

 نوكيل « هتهج نم ا تدخن ءاميجتت رمال لعق لآ
 مث جزكو هتضر ىنملا لمأاإلاو هلع سة 0

 اياطخلا ةعقاوم نع ًاريذحم « باقعلا ديدش » هلوق هبقع
 نم مفلس ام لع لاكتالا يعج ارخوو الا اا

 ماتخ نسحأب تافصلا هذه مخ مث « ةيوتلا لوبقو نارفغلا

 ديبعلل ةيلستو « قلخلل ةمحر ( لوطلاب ) فصولاب .مامت أو
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 تافص ن م امهنأ عم واو ريغ نم « ميلعلازيزعلا » هلوق بيفقع

 ىفامنأل كلذك ناكماإف لا اهلا تاق نع (نفاعل) كاذلا

 لك اللا وها لانلاو ةنلاغلا رع ررارعلا قآل + هانم

 2 الاعود ىق لك لع ةردقلاب الاغ ناك عرمو : تامواعفا

 ةبوقعلا طاقسإو « ل ندا ف ذ ناسح الا ديزمو وفعلا

 01003 ادا اه داسلاا نم اح هل وتس الا نو

 ؛ىجي امأو « هانحضوأ اك دحاو كلس ىف ابلبق ام عم اهءاظنت ال

 اا تان نم اهنوك عم دازلاب 6 تيوتلا : 7: لرق

 0 كل نا ا مجرملا نآلف ا

 : قاقحتسالا عموما مم ١ل ئقدلا وه (ارفاغلا ): (عف

 لبق هنا هانعم نال « تابثوالا ىلا ةبوتلا لوبش عجرملاو

 دورو تجو « هانرك د اع نيضقانتم اناك اًنلف 0 ديلا

 0 رخ الاو « لوألا ىف هانركذ اكامهنيي لصق "اضف اواولا

 0 اكل لكلا تلت نيا اناكعنإو امن الف
 ظ 00 دوام د اا
 0 0 الل دك و نأ يع نوع

 عماج . لاق هنأك « ينذي مل نأك « بونذلا احن ابلعحت نأو

 اك 111[ رهو ف غلا هحف نمو لا لويقلاو أ ةرفقملا
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 فتنود نم ديدعتلا ةهج ىلع اهم ءاخ « باقعلا ديدش بؤوتلا

 وه » ىلاعت هلوق ىف ةفوطعم تءاج امبإو « هانركذ [[ واولا

 ىف قالا ةداضتج آنأل < "وطانلاو ههالجلاو سلا

 لعبت سإ نم مهوتل ةعفار فازلا تا ل لصأ

 هال ركل ا اعلا 1 «ةدحاو تاذقركل

 ا اكو عوشلسملا نسج اذه لج الف نجا هحتو نم انطأ

 هم دش ام فالخت ) اراك أو تاني » ىلاعت. هلوق ىف فطعلا

 ضقانت ل ءواو ريغ نم ةدودعم اهمإف « تافصلا نم

 فالخ ضقانتلا عفر فطعلاب ءىل « ةيويشلاو درا
 تافصلا نم اهريغو « ةيوتلاو , تونقلاو ناعرالاو مالسوإلا

 اهرخآ ىلا.« نودماملا نوئباعلا نويئاتلا 5. ىلا هلت

 رع نوهانلاو فورملاب نورسالا ج اهرجا ف لذ

 مزجتالف« نيتداضتم ناتفضلا .ناتاها تناك امل (

 هلوق ىف فاصوالا ىرت انإف كا الر ملا اهف لجو

 « لوطلا ىذ باقعلا ديدش بوتلا لباقو فنذلا رفاغ » ىلاعت

 اهمنإف « بوتلا لباق » هلوق الإ فطع فرح ريغل, اهلك تءاج

 فاصوألا نم اهنوك ىف اهلك اهكارتشا عم واولاب تءاج
 م: لفاغ دا يح امأ لوشن انآلاء كلذ ىف ريلا اذ 0
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 ءابيف ”فطعلا لق امنِإو « لضافلا لقاعلا مركلا ديزي تررم
 ابفطع عاتع هنإف اذهلو « فوصوملا ىرحم ةءراج ةفصلا نال

 ىلع . مركلاو "ليز ىنءاج لو نأ زوجي الف اهفوصو» ىلع

 0 دب ل« ىدلا فطع .ةلاحتسال دز وه عركلا ةيترأ

 0008 اذ اعلا راتعاب ضعت لع ايضعت ثتلطع روحو

 أم رابتعاب « ملاعلاو « لقاعلاو « يركلا ديزب تررم لوش اذبلف
 « مركلا هيف عمتجا ه0 1ت . كلع كاك هك

 تاذ لع اينالد ةفصلا ىف عمتجا دقف « رعلاو 5 لعلا

 الا كلت نك تن 2 ألو فوصوملا

 00 00200 2 در . تطعلا اف راج اهلع لدن قل

 ملل در را ولع اضفنا قطع ايف. لق تاذلأ

 00002 الا فاليرالا اماة«هيلا انشأ 5 فوصوملا لع

 ال 1 لكلا دامو ءاعطملا ايف ىأب املقف قلاعت

 مدع ىف تاذلا تقفاوو | صئاصللا هذه راتعابتاذلا ىلع

 ال ا 1 ماسالا يح كر اذه لح الق ءاط ةيلوألا

 وه ةداهشلاو بيغلا ؛ملاعوه الا هلإ ال ىذلا للأهل لاق

 ريزعلا روصللا :ىرابلا 'قلاخلا » لاق <« ميحرلا ركل

 لباقو بنذلا رفاغ ,ميلعلا زيزَملا » لاقو « كيل! راتطا



 2 و

 دارس امينم تحاو لكي قاسي كاف ءايلططا 2( رك

 كالتي كءرت انمللو « يلاعت للا .ةنوعع الع ايتن همئالتلا

 وك قه بارعالا مولعنأ ماش نوكي اه فئاظلاو ل0

 1 يلر تازعالا ف تترطحلا نحلل ةلطلبلا 200

 لب « ةمزاللا لامفألا 56 5 مسالا رم ل

 زال كف لع ضرعاو لاذ سا رس ا

 او ردع ىو للاعت هللا ثناتك ف ةححلا كتتاطللا 0

 ىتاعملاب ةطاحإالاو ةيبارعإالا تافرصتللا نم دب ال ناك نإو

 ىلاعتهللا ةنوعع كلذ نم ةيغبلا» ناطيحت ناثحن ناذبف «ةبوحنلا

 #* لوألا حبلا وع

 (ةنطاعلا فرخ الاب: قا ايفو

 ل كر صاع وا يع رع

 دافتشق درا ىلع اةرقلا "تاسع انناذ جلع ا

 « هرحو هبصنو هعفر ىف تارغرالا ق:لوالل ىلاكلا كلاس
 مأف + ريل فورحو « ةفاضرالاب و16 ةيلوعتملاب وأ :ةلكالا
 : كلوقك نضع لعاشتتس فطملاال هلا رتك ةلانا

 (زارطلا) 5-85



 بدي ١ كك

 6 3 اا نم أازح 2 لعفلاو مسالا 5 دحاو 6 3

 5 نوكحي ام لاثف « ىرخأ ةلمجا ىلع ادّئاز اْزج عمو

 ناربخلا ناذبف ءديز ماقو « مئاق ديز . انلوق ةلمجا ىف ادمتعم

 0 د لع انإ ةزايعالا ىف ةدع اهم دكياود كك

 ريخو 3 لعفلاك 4 3 0 1 لعا و امإو 4 دتبملاو 6 لعافلاك

 د ىف لاطلا هدلخعا لع ادئاز اًدرح مه ام لاثمو « دتبملا

 6 ةقيقألا قى ةزح لاخلا نِإف 4 ع دير ىنءاج : كلوق

 2 0 ةهج ىلع راج لاحلاب خال 0 ع

 000000 لآ 1| ليلو دنملا نيغ قالخم ءقراشلا

 امهميب ةطساو مد هيف طرتشع سيل

 أ ثلاثلا لصفلا

 ةىرجل قيقد وهو « لصولاو 6 لصفلا لي ف

 0000000077 دئارقلا زدك ءراذقملا ليج قرتلا تهبط

 ةفرعع م « ةغالبلا ا نع ؛ءاغلتلا ضقت 1 دقلو

 « هيلا 0 4 هل 56 هاون ان 1 4 لصولاو 6 لصفلا

 فورح اهملع فطعتو ُ ةفطعلا فورح ىمظعلا هنادعاقو



0000 

 لهي نمل ابخإ « قلطنم ديز انلوقف « اديك أت مظعأ ناكل
 : ًادبز فرعي لنرمل ٌرابخإ « ديز قلطنم . انلوقو هقالطنا

 .انلوقو « هقالطناب في رعتلاب ”مامتها همعيدقتف « هقالطنا ركشي و
 .انلوقو ءاقلطنم ديز ام . لوَش يا «قلطنم 1 نإ

 تدافا# قلطلم ديز اب لاق نمةلوعل درع قلطسنا |
 الا هيف سيلف « ديز ماق : تاقف ةيلعفلا ةلخجاب تئج اذا

 فنرأ ريغ نم ىضاملا نامزلاب ًاًتورقم مايقلا قلطمب رابخإلا
 نايلللا ومحو »لات هلوتك ديكور ةئلام كاع

 راعجلا ةيضرتلاف يتباتكلا لك
 , كانه ةفلابع راعشإ ريغ نم ىضاملا لعفلاب نيتلملا نيتاهب

 و مهفداهر 3 لوألا ةلخلا ىف ةغلابملا دارا ألو

 نيتلمخجاب هتايتإف « نيملاصلا ىلَوََب وهو » ةيناثلا ىف لاقو

 نيلعفلاب نيتردصملا نيتقاسلا نيتلججا 1 0 نيالا

 ,هلجأ نمد للا دوصتلا قلك انا

 عازيالاو نيملاصلل ىلوتلاوهو

 «( ةقيقد ):
0 8- 1 1 . 

 4 لعفو مسا « نيمسق ىلع هب رب ام عيمج نا ىلع



 كلك ( دكت

-_ 

 ةريشع دا امو ان و *

 0 اة نإو 00

 ةلخجاب هرّدص « هراشيإو حفصلا ىف ةغلابلا دارأ اماف

 27 لاذز : كلذ ] أ نم ءاللاب ادكوم ةيهسالا

 ال وعذ ةاكقلا 0

 ا 0 ىلا
 ه-

 ةدارإ ةيلعفلا ع وع هيلا ةلجخاب هر 5 كظدد

 رمل“ ا ىو هما ل ضح دن 4 ديك آل

 ع ئ ع

 وعدد ىأ هتوعد ق 0 ةهج نم 0 ةوعاج 2

 ا ماوقأ نيب نم اصاخ 0

 ( ىاثلا) ئرطلا )

 ( ةيلعفلا ةلمحاب باطخلا همجوت ىف )

 01 0 :لوق ىف رايخإالا نأ 5

 حاضبإو مامها عون هيف « ماق دبز . انلوق 5 1

 ءماق ددز ..انلوق اذكهو « هرئاظن ىف انحضوأ 5 ةيمسالا ةلمجلل

 ةوق ددزع صتخم ىنآثلا 00 ملا د نإ : انلوق لثم

 ءانإ رق طلاب يع وأو < لوالا ىف نكي لي ديك انو



00 

 ىلاعت هلوقو « نوكرشي ال مهرب مث نيذلاو » ىلاعت هلوق“ اذه
 ىلاعت هلوقو « نونمؤي ال مبف 'مرّبك أ ىلع لوقلا قح دقل

 هلوقو 1 ن 08 ال مهف ذئمو هاَيثالا مهبلع تيمَعف »

 از لدن اع خل تا 11 وتو نورعشي ال مهف 0

 هلوقك هيف نح
 هل صحا دا فايا:

 ع6 ل ل

 00 مهضعل لاقو

 ةدارو نق ريظ) نإ بنش
0 

 5 ل 0

 ماللاب ىتأ هلاوحأ رك د سل نا

6 

 نم ًاضوع ا ةيعسالا للا :لضلو ١( 9اكو) ةلوق ىف ةدق ألا

 نضع لاقو هناي س6 اذ انو كلك ىف هلام

 ةلياجلا"

 اتمزق كسا از حفصنا انإ

 ديصاإلا “وديخلا . ةنلاتب, دلو



0 

 لخاب ةرادضملا ىآلا ند لا ل "يانا

 ا 5 راج اذإ وز" ىلاعك هلوقأ اسفل ذه نمو « ةيئادتبالا
 رص اهتاف « هب اوُحَرْخ ادق و رفكلا ان

 ميمصت ىف ها نادال اهريصو « ريمضلاب جورملا

 ناعرالا نع سايوالا 'عطقو « جورالا دنع رفكيلا لع ميمزع

 رابظإب م مدحت مهسوف تناك امهر .هنإف 0 يل

 مطق 00 جورخلا ام 0 هجو ىلع ناعرالا

 0 نال ا وردم اذيلق ةللتمو

 0 اعف « نوماعي جوبذكلا هللا لع نولوشو » ىلاعت

 نولوش كلذ عمو « قدصلا مهققحت ديك أن ىلع ةلالذ رملعلا

 ال هنأ نوماعي مث ل ا نال مثو بذكلا هللا ىلع

 0-00 3 ضقتيل كلام اي اًَوَدانو » ىلاعت هلوقو هلوق

 مران م 10 لا هلو وو: 1 نرش[ 5

 0 "فك هللا باتك ف كلذ اثم

 نابل لأ ٠ ةينايث الا ةلمخجا ىف مسالا رمل او 3

 نادل منا لوقتف اا فلما“ ةلمجا ىف هعد بجو

 1 ال تلق ولو ؛ كلذ لوق ل تر ا از

 نمو « مالكلا نع ةوقلا كلت تن آف ء«ثنآ الا كلذ لوش الو



0 

 نو عبط ضاع مكس انااا هيطابس لإ اند
 ةيمسالا ةلجلاب مهميطايشو ع ةيلفلا»ةلجلا لاقل اولا

 ىف مهنأل كلذك سمألا ناك انِإو ء ةدّدشملا نب ةققحل
 ىلع ميمصتلاو تابثلاب يضل ق ء نوربخم مهناوخيال مماطخ

 5 2 لاو دول دف ايداقلا كك نر رثكلا داقتعا

 ؛نينمؤمال مهباطخ فالخ ءةيمسالا ؛ ةدكؤلا ةلجنانا مويجتو .!ذيلذ

 نم ةاجادمو ًاقوخ ؛ ناعرالل رابظإو 5 نع ناك امنِإف

 ىلاعت هلوق اذه ن نمو « هب ع , هيلع مزع ريغ

 فلو عال الكرات ناي[ 0 تس
 هل انو سلو مكر ':اذعااتسم هلييرا نوط ه0

 رفا سس[ اا ام ىلا نما نو ةامل

 ةذكؤملا ةيممالا ةللاب درو فنك ( نوظفاخل ) و ( نوحضانا |

 هلوقو ( انمات النعل اما) هلوقتك ريغ رع ناك امو هن

 م ”ةلالد هيف اذهو ( بعلبو عنرب نيا

 هلوق اذه امو تريقلاو قيقحتلاو صاصتخالا ن ف اير

 ىلاعت هلوقو « ُريصملا انيلإو 0 ين ا انإ 2

 ةروس ف هلوقو ) نوراولا 8 تيكو ىحن 00 انإ 0(

 تل ( هلوقو )) 0 مث || , 00 5 | 0 ةعقاولا
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 ريمضلا درو او ء ءاكبرالاو كاجيزطرالاو ءءايحرالاو ةنامءالا
 هنأ معز ل ارك وز: اكرر نا يانكل هينا ةلخإ يصر

 | ا سيدك م لاما هذه 1 لاقت دل كل ران

 0 روم داو ء ةيعسالا ةلجخاب تورو. ةكراشلا اهف قت ينل

 الا درا ةلفلا هلا تدرو ؛ ا ايف عقت ال

 00 كا ك1 نول لولخ هل 0 ا ١

 000 ا نا لع ةلآلد لوألا ف َيمضلا دروأف

 الدال فالح كراشلاب ابق عمطم ال اهن ل د نا نود

 ريمضلا درو مرج الف « ةكراشملا اهيف مهو وأ َنَظذ امر هنإف
 00000 1 ةلئلد ؛ هللا هف اراد

 ( واننا كارز

 طا ال1 2 كصاستسالا ةوطفملا نوكن ال نأ

 هملاخت ال ”ثيحت ' عماسلا سفن ىف ىنعملا كلذ نيككو ةقحتلا

 0 كلوقك ًاذهو كش هن رثعل الو نر هيف

 « ليززحلل هئاطعإ ' 0 كم عة دوجل ىذلا دعو

 قو هالات م سس ىف ةنكمو « هسفنبا الخيم ال هنوكو

 اذإو انما اولاق اوْنما نيذلا اوقَل اذإ و » ىلاعت هلوق كرو اذه



 كح لل

 « ىناثلا لصفلا »+

 (امني ةفرقتلا رك ذو ةنلمقلاو نسال للا فاططلا 3

 | 5 3 « ةدافوالا هن دصت اذا مالكلا 3 0

 ةلمجاب ًاردصم درب ةراتو « اباجيإ وأ ناك بلس ةيعسالا ةلخلب
 ىلا ةفاضرالاب فلتخم ىناعملاو « اباحيإ وأ ناك ًابلس ةيلعفلا

 نافرط ناذبف « نيتلججا ريدصت .

 (”لْو الا :فرطلا)

 ديز . كلوق وحن اذهو ةيمسالا ةلماب باطلا هيجوت ىف

 ةهح لع ادراو ناك ينو تلكف تع او تاسف ا

 قاع هق حدقتب هن اف ةيسالا

 (لوالا علا ١
 ةهج ىلع لعفلا كلذ ف دق لعافلا كر 0 نأ

 «دادتتسالا ةهج لغ رك ذيو «هريغا قود صافشسل ١"

 دنع..نالثل تفتش ىنلا ناو اتؤلف تلق ان

 ؛ نحسلا نم هقالطإ .ىف تهجوت ىذلا انأو « ةيطعلاب ريم
 تامآ ره هنأو كب او كما اوه هاي 1

 ىلاعت :هيسايصتعلا لع ةلاللد ءنيمشطلا شار ا

 (زارطلا)  ة



 كا اى

 يا

 ةململ 0 قلبا ىذلا كوخأ

 5 اي 37 تبضغتلا 7 نإو كبت

 ريا 31 رعل ا 1 َّ 31 ةراغتم ىناعملا هذبف

 انه مانام 6 ماللاب

 * هيبلنا 4

 ريا ىلع ماللا لرد هك نم ذا 00 أذا

 00 ا ايدام ارهطإو ء ادتملا لع نرخ 3-3

 ا كا ماا مالك نم كيس عرقي ام كَررْعَ

 دق ةدعاق هذبف ًادتمملا "م ات رفاكك ا نيف رغم انا اذإ

 7000 ااا كتكلا قف اهداف انررقو اهاتفيز
 الو مدقتب ةيهاملا هذه نع جراخ ريغوهو هب دنسملاوه ريما

 نع ةرابع ربخلا نإف ًانيأو ء ريكتت الو فيرعت الو ؛ ريخأت

 ل ا 2 ا تالا نك ةرايعب ةكشت ىف ادتملاو ةفصلا

 00 ل ا ومأ ةرايوفصلاو ةئاسإلا
 00 مهمالك ندا ءاوكد امان

 ةيهاملا هذه رتغل الف لاح لكب هب دئسم ريخلاو ء لاح لكب

 ٍضراع :ضورع



 ا

 امان نرطا تلجأ لذإ دوما

 نارا ترق تهل رئاتس قو

 ان ةقيقحل في رعتلا دصقم هل 00 ل أاهعلارو

 نيم مننا فرع لا ؛ ججراخلا ةايخا 57 طاخ لا

 الف لماف كنس ىف هتروصت نق كاك روس 0

 لابو امان هي كضألو لاك ع ريس ع ١
 0 م 1| وهو فضح لكل الا 01

 ىباحلا لقعت لخ# كلتا 2 ا 0

 ةقيقح هفرعتو كلذ لقعت تنك نإف ؛ امم عوسلو ىجي ىييرملاو

 كنه اع ه دحرف رجو» بخبر نالثلا عاف هك

 : اهدشنت ىلا كتل هنإف 20 كيد 0 © ةفصلا

 نا لوق هيوشو حلا اذه دو ا اهدصق لا كيلو

 ىورأا
 هلام 0 َّق كر احرلا وه

 1 دجملاو 5 ةزكلو

 هلام ىف هريغ نع يمت ال لجر ىف كف . لاق هنأك
 ني رهن لو اهتااقعو فالذ تعنيف, اذافةءأ و رتضتلاو ذخألا 3

 مهضعل لوقكو « نالف هنأ رعاف . كسفن



 لخبر نيح ميركلا ديز : كلوق هلاثمو ء هسارب عون يح ىف

 وه ركبو ؛لاطبالا رخاتي نيح عاجشلا ورحو « داوج لك

 لوق اذه : امو اح سلا 0 نطل النوح لولا

 ىشعألا

 اان كا ناخ انإ <« ةافظصللا ةثاملا ةعاولا وه

 اذه دبي امتو « حودمملا ارا لا اذه كيال هانا

 مهضعلإ لوق رابخوالا ةقيرط ىلع نكي مل نإو ىنعلا
 ا ع هلا ىتح تيل

 مس ا انام هّرعا حضلا هحو لع هدرولا نا املانو

 ا” دس ا نع وحب ال روبط هلاخ ريظو ؛ ةراكنإ)

 ل هاش رءا هلا ةعاجشلا داننبإ نأ ىحم لع ءعاجشلا دز

 لمح اده لعو 4 ةزاعأو ةماللع ل جاتحن « 4 ةلالد من رمتف

 دال يل كلوب قار دا لعق لع داكتلا بف لذا
 الو يدلل رهايلا نايل نحف 0 نرد

 هلوق 0 اذه لعو هب ريخأ نم اك
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 وحلو « ايرثلل مجنلا . كلوقك هنم اًبعزن زوجي ال موزالا ةهج
 ىف امِإ ةمزال ريغ نوكت دقو «كلذ ريغو « عوبسألا مانأ

 . كلوقكر دصملا ىف امو « ”سابعلاو ءرفظملا « كلوقك ةفصلا

 هذه نع كفنتال فيرعتلا مال ”لوخدف# ءالعلاو لضفلا

 دتبملا ىلع ةلخاد تناح اذا هلك اذه « ةعرالا رومالا

 ريما ىلع ةلخاد ماللا نوكت نأ ةيناثلا ةلاملا

 5 1 امنإ كنألا 9 معا

 أتاه مالا هيك درو اذإف  هانإ هقرمف لاماتلل
 كا لا نما 2 كح 7 0 « ديطاقل

 ء داوللا وه ديز : كلوقك هنع ريخلا لع ملل سد

 « هريغ نود ىنعلاب 0 وه هنأ ديرب « عاجشلا وه ورحتو

 ةهح لع هلع فطملا'زوح الف قمل اذه تلصق اذإ ك1

 هنأل ةورضو داولا اوه دياز لش نا روش دا 3

 «نوملاظلا ”ث نو رفاكلاو » ىلاعت هلوق اذه نمو « ىنعملا لطب

 0 4 ديرب « تح نوسمؤملا + تلقوا » ىىلاعت هلوقو

1 
 ِِع

 ةهح ع ال ةراغق نا اهنانو 4 مريغ نود ندتفصلا نتن اهم

 آلا نحو الهنا ندم علعنكسلو ء لوألا ىف تلمف للا

 هاعحنو همام ءىشل ىنعملا ديدق اذإ كلذ 9 اعإو 6 هيف
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 هنف « ال مآ « جراما ف 0 ةينهذلا ةقيقحلا 00

 اهادوجو ليحتس لب « ةدوحوم نيغا اه يناس نايقدم

 اهنأ اعيناثو ء(وطسترإ ) « نع كحل وه اذهو ء جراما ىف
 نع ل ره :ادكنعو 0 دوحو. .كلتفد ةدوحمم

 دع علا 0 ظ 1 ف ام ناتخلاو ء( نوطآلفأ)
 2 ىف هأن 1 دقو ؛ 0

0 01 0 0 0 

 مماردو بوثل « مثاردلا 2 كردلا فل :كلوقك

 0 01 1 لل ا رينو كت ن دوبعم

 ها املاثو « ةدايز ريغ نم ةدحاو ةروص ىلع الا فيرعتلا

 700101 1 لردك ا ةنعو ل قارطتلمالا لع ةلاد نوكت
 , نونمؤملا : كلوقك اّمِإ ًاملاس قيقحلا عمنا ىف درت دقو

 امإو ؛ مجاردلاو  لاجرلا : كلوقتك ار 0 امإو « نوديزلاو
 ا رفثلاو ءططعرلاو ء ساننلا . كلوتك عج ءامسأ
 مب ىف ىو ل سف ولا كاوقك درغا مسالا

 ةياهمال ىتلا ةدرفملا روصلا ىف قارغتسالا ىلع اد دراولا لَه

 ؛فيرعتلا ةدافإ ريغ نم ةدايزال ةلخاد نوكت نا اهعبارو ءامل
 لغ نوكي دك نيف ل عا ىف فوك وم انزع



 3 1 رك

 قيقحتلا ”لهأ لاق "متن مو « ”نوركَشُم موق «”مالس لاق»

 ةكمالملا مالس نم غلب يهاربا مالس نإ . نايبلا ءاماع نم

 هآنرك د اعلا هب نوريشي

 * ىلاثلا ريرقتلا »+

520 

 داع يلا 15 ةيع يلا فرامل معا

 اب اعلا فالتخال « ماللاب ةفرعملل ضرعتت اعإ انكل

 00 اهلا ف هدرا

 دل ةدراو نوكت نأ ىلوالا ةلاثبا نانا نانابف

 ةزخباد نوكت نأ ايل وأ هةمنرارتجوأ لع نوكي انا
 انلوق هلاثمو « نهذلا ىف ةلصاحلا ةيسنملا فيرعت ةدافرال

 ىلا «ةأرللا ن + ريخ 'لجرلاو ء ”جردلاو ةراشيدلا, َسساَبلا كلا

 كل انلوق اذكهو « ةينهذلا ةلافلا نجر كلذ نيغ

 ضرغلا سيل ه . ال. ةفروببلا تلخندو ايلا اكل 0

 ضرغلا اعإو ةقاس ةيدبع كاذ. 'دوصقملا الو قارغتسالا

 ال دوو الآ ىتلإ ةينهذلا قئاقحلل فيرعتلا ةدافإ نم:هانلق أم

 لبف ؛ جراللا ىف ةدرفم ةروص اندجو اذإ "معن « جراخلا ىف



 تك

 امل ”ضّرعتم كلن إف « هئامسأ نم ماب هللا تيدان اذإ كنإف

 1 جاف باط ىف لوقتف ”مسالا كلذ هنم 0

 8 ميحر أي « روفغاي ؛ وفع' اي © تنادلا ةرقتمي لاوس .ىفو
 هدروأ اذبلف ء هيف تنأ ال ًامئالم ابسانم كلذ ناكاملا ميلخ

 اراّوجو « ىلاعت هللا ماب اهل ًابلطو « ةمالسلل اصرعت « ماللاب

 فرعملا مالسلاب ةالصلا ماتتخا ناك كلذ ا نمو 4 ىلا

 نم مسدأب اهحاتتفا ناك امل « هللا ءامسأ نم مسا هنوكل ماللاب

 هذه نع لزعع وهف « ماللا ريغل مالسلا دول هئامسأ

 نس الاف 09 دار ل يدش نع ضر عمو را 00

 ماللس نالف : مهاربإ مالاس عفرو زماللا ماللس بصل !

 ًاردصم هنوكو « لعفلاب راعشرالا ةهج ىلع درو امنإ ةكئالملا

 م[نهج نم ةلصاملا ةشحولا ةلازإ و ةرطاخ وره هنع

 «ةفيخ مهنم َسجوَأف» ىل !اعت هلوقب اهملع هين اك« لكألا عانتماب

 ؛ميهاربإةهج نم مالسلا فال بصنلاب ربظي امنإ ىنعملا اذهو

 3 الاست ىم ةلاقاةن اكل ةيدتتلأ ةهحج لع ”دراو وه ائِإف

 لوقو هن اا لعفلا دييقتل ضرعتم َريغ ؛ 357

 11 اع اهنا ودنا ةينيقلا .ةهلي كعااذيرإو هرقل

 او 0 1 هيلع هللا ليص هلوق اذه ىلع هنن دقو « ةملاسملاو
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 حالصتسالا ىف ةلزالو# انالاوا جا دلل اصمم عي طة

 بلك هوينلا هاذه تفذخ ههنكن 5 نايل 00 الم

 لوح 157: اذودقلا .نيفلا نع” ونتلا ىف وعو ؛ ًاقالطإ تقلْطُأو

 0 ا لمجا عيمج نع« ذئنيحو « ذئموو ىف ًاضوع

 ةحاصشب قئاللا هجولا وه اذبف « ىري أم ةماخفلاو ميظعتلا
 ايه انتاثمزك ةدعن امال ناببلا دافع كت: قود كلا

 ع ةصق ىف ماللاب هفيرعلو « يحن ةصق ىف مالسلا ريكتت

 نال ءالسلا هيلع ىحن ةصق ىف ًادراو ريكتتلا كلذ ناك امنإف

 8 مالسو « ةثالثلا نطاوملا ىف ىلاعت هللا ة 6 ثنناك ةيحتتلا

 (”ليلق هل ”لاَقب ال كلملق ) ةيحن لك نع نم

 كا ملا كال مالسادر | ١ 2 نو

 م تامل ظمأ » هلوقو « يحر بر نم 0 ا 1

 ا هف 585 “لاو ا 0 » ىلاعت هلوقو

 هيلع ئسيع ّقح ىف مالسلا 'فيرعت امأو « اهفيرعت ىف ةدئاف
 ةهج لع (دراو سيل هنأ" لجا نم كلذ ناك انف« مالا

 26 0 ههح ا نا

 الف « هسفأ ةهج نم "لساعازهافإ زنا تال ل ا
 10 ىلاعت هللا ركذب ًاراعشإ « فيرعتلا 58 1 مرج

 اذهلو « ةمالسلا باطل مط ربت هنفوز هلام, .مسا(ماليألا

 (زارصلال 0



 *« هيدنتو لايخ +

 0 ا فد عد دف "1 لق

 0 ريك هحو 5 « ةأايح صاصقلا ىف كلو 0 1 1

 )» دلو مو هيلع 'م السو » ىلاعت هلوق ىف « | ىكح » ةهصق ىف

 مالسلاو » ىلاعت هلوق ىف « ىسيع » هصق ىف ءالسلا فيبر علو

 مالسلا ىف ريكشلا ناك اذا مث ل مونو ل مون ىلع

 , نيسان لآ ىلع مالس « حوت ىلع مالس . هلوقك درطملاوه

 ىلاعت هلوق ىف ةكتالملا مالس ىف هبصن ةجو اه « كلذ ريغو

 لاق لاعت هلوق ىف ميهارب مالس ىف هعفرو « ًامالس اولاق د

 001 ردا دع ا ةيرفلا ذا ل كح نر ا

 ك1 ايا باولو ةريكشا 5 1 و درا

 صاصقلا ىف يلو 7 لاعتا هلوق ١ ريكبتلا .ةذئاق ريرش 'نم

 0302 اكل ى نايا ءابلع ةلقام اندرو دقق ع قا
 ك0 ردا لغ يكشتلا راثيإ ىف ةلعلا نا اد دمتعملاو هتداعإ

 نء ٍديق لك نع قالطإللا حرْخ اهجارخإ ضرفغلا نأ وه

 ردقتلا 1 0 1 ٍفيرعن نم ءاملل ةمزاللا دويقلا

 . اهظع فليم فطللا ىف ةغلاب ةايح صاصقلا ىف ىلا نإ
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 مآ « قلطملا الحا ريغ ىفوةيعاملا ل دلاو نبديق نانوكي

 ا اول 1 رف ع مل هلاق ام مصولو ءالف قلطلا ىف

 سانجألا ءالعأ نم كلذ ريغ ىلا لا باعلو « 2

 نم ةنفملا هب دصق نا ظفللا نأ امه قر ةحّتب ىذلاو

 َُ عوضوم هنإف « ةماسأك «ةف هفرعم وبف 2« ىه ىهه ثيح

 1 اطفللاب ديف نإ و / وهوه تيحأ نم ىرتنملا ناوللا

 06 ف ا رك ل كلت نم

 نع خف كيطللا نآ"ةيلع لوع ام راتخاوا ا والكلا 37

 انعو + قينعتلاوأ# دادحتولاب دنقلا هيفا قاقلا دلحا نأ را

 نافعة وكت ءىثلا نآل « قالط الل نايفانم

 َ ذاع د د حصص ول ةنأ ن 0-3 رات ا

 يااا هلماف « ةماسأو ؛ دمأ# اكل نياق رخا لا
 'انلرف وهران ل لادا دعا نال 2

 « ىه ىه ثيح نم ةينهذلا ةقيقحلا ىلع عوضوم 2

 انوكنب لا اذإو ءدتمأ : انلؤقء وهو طدحإلا لع لاو اهدا

 تناكو « دحلا نم هركذ ام ىلع اًضارتعا اًدرب ل نيقلطم

 ّدَح ف لبق ولواء ورك ذ ىذلا/اهحاؤلا كم ةلضاخ اي 00

 ادي ناكل ءديقريغ رم ةققح (لع كاكا لفظ درا



 كلذ ريغ ىلا « افشوه ام نارقلا نمأ لزنو > اخت هلوقو

 نق في ردتلا نم غلبأ زيتا 3 55 لا تايآلا نم

 ةبوتعملا دصاقملا رب ََش

 الا ٠ 7 كلف روم قلظملا كلاشلا لا

 ناشر عت هلو

 ردا ايرعتا

 ك1 1 الرام رداعو  تيطخلا نا هزكذ
 ال ار ل ل ع م تح نم ةنيعملا لع

 17 1 1 كد انك باس ةقيفملا كلت دويق نم ءىث لع

 ( ىاثلا فيرعتلاا)

 000 0 ل قره تعوذ
 ليق ام صخلم اذه « هنيعب ال دحاو ىلع لادلا وهو « ءامدقلا

 11 لوا دلو ىزارلا/تيطلخا' نبا. لاق كولطلا تحف

 ال1 ا لعامل لعا ناديا وزن نا د نييعتلاو: ةدختولا ل

 |0010 د رة واطملا اقوم نكي نآروخأل هلاغ
 وه قلطملا دح ىف هامدقلا هركذ ام نأ ميركلا دبع خيشلا

 اك ”نيعتلاو هاد دحتولا نإ كاقو: 4 هيلغت ليزوغتلا "نسا قدا



 هلاثمو « ماقلا ”م مر , اههنك غل هل الو ء ملعل اهتدافإ نع رصقتي

 ىلاعت هلوقو « 5 سا فب كلو ىلاعت

 أدبه ةايلا يكتف 4 اخ ىلع سانلا قر 1 0-0 1

 الز انآ نعأل كلذ 00 افرع مس

 لبصأ ىلع هصرح ميقتسي ال وهو « ىلا الا ”صرخم ال هنآلف
 هابل يوسادزإلا لوم د كارل اإ و « ةدوهعملا ةايحلا

 نآلةركن تناك اذإ وكل ا اذهو .ةليششا قيل

 ىلا عاج وداد نا لس نا 2 ىلع اهف :ىعلا

 تناك 15] اينالف اننا ماو ءاوشاعا اق داوشأط ولد 5

 تاهاعت ناك اذه ىلعو « اهل بحاصم نووتتلاف 0

 ندع ا ئأ ةايح ىلع سانلا صرحأ مهندجتلو

 0000 نامت الا فالذك رك لو ا

 0 صاصقلا ىف كلو د كامل -ةلوق اذنكم

 نع عدت ةلاحم ال هنإف « لق « لتق اذا هنأ ملع اذإ انم

 امر دحلاو 115 ابك صنت كاحاسي نذل هتف « لتقلا

 ةايلعلا تساوي 0 ل نم ةذافتساليعتتلا

 دادحتلا اديفب هنأل ءريكتتلا عم" آلا اذه ”لصح الو «ةيلصألا

 « سانلل هامش هيف » ىلاعت هلوق اذكهو هيطعي ال فيرعتلاو



 انلوق نآل ا 0 انلوق نم معأ « ”ىنث : انلوقف « اهروص ف

 2ىث :انلوق قلطي لهو « مودعملاو دوجوملا هتحل جردنم 2" قف

 ا كتل نورت فواح ده ءاراخ وأ ةقيتح مودعملا ىلع
 هيلع هقالطإ تاك همدع لاح ىف تاذ مودعملا نإ مهنم لاق

 ”ىنن وه اعيِإو « همدع لاح ىف ًاتاذ سيل مهنم لاق نمو « ةقيقح

 قملا وه ام انرّرق دقو ءزاجلا قيرطن هيلع هقالطإ ناك رص
 رعاف اذه تفرع اذإف « ةيلقعلا بتكلا ىف ةلأسلا هذه 1
 ا را بف داو كل نيف ةركنلاو « ةفرعملا نأ

 0 اذه ىف اهاندروأ مر الف «ةغالبلا را ا

 0 ماك الو ءةركنلا يف لوألا ارق « ناري ش هيفو
 « سرفو ؛ لجر : كلوق وحن ىف تقلطأ اذ ةرككتلا" ل لوألا

 5 يي هاو نا لع ”ةلالد أبمفف «٠ ا

 هيدر حالا ءىجيئو ٠ ا مل وكلا ديصفلا

 رسب ؛ ةارآ' مآ رادلا 3 ” اى ل اذان اف ءةلسفلا

 اذاو « ةدوصقم َريغ ا ك1 لا 0 0

 ةدسولا انبه ضرغلاف « نالحر 1 كا وأ

 000 نود

 ا ةداقل اوم انناكتلا نوه قاثلا محلا



 « "لوألا لصفلا اع
 كراش را قو

 م2 تل هنيعل ءىش لع تاد أم « ةقرعلل 0 ملعا

 ةفرعملا ةقيقح فيرعل زوحن الو « هنيعل ال ءىث ىلع تلد

 , ةيهاملا 'نايب دوصقللا نآلف ةلوأ اَمأ « نيرمأل ىظفل سعأ
 انااماوو ةلطنألا درو ةلوشملا دوءالد الآ د ١

 .الرمك هركحتلا وم ف .نوكس فراك |
 فراعملا نإ مث « ريقغلا ءايحلاو + كارعلا نم 6

 فّررعلا م 00 الإ ءارعسأو 'ءالعألاو 2 تاريصلا 1

 ال « ةيونعم ةف 0 هذه نم دحاو ىلا فاضملا مث « 7

 2 تارخشلا ايفزعغاف يطا ستلا ف تما
 نبب كلذ ىف فالتخا ىلع اف ىذلا بيترتلا لع « 'هلعلا

 لف ةيئافتء ا فرامملا بنك كدا هيض نك ني

 حس 1 الكف ظ تاركتلا "ا 0 بتارع

 مث « مج مث 21 ىث امملججو ٠ م.| ىعف اهريغ نم معأ
 هذه نم ةدحاو لكف « ”لجر مث « ”ناسنإ مث «"”ناويح

 هارت اك اهدعن امم  ريكتتلاو « مامرالا ىف لخدأ ىه تاركتلا



 ا

 ؛ ةلمجلا هذه ءارو رمأ ىلا هديفب ام ةدافإ ىف جاتح ال هناف ؛هلاح
 ةهج نم 3505 ةهج نم ا ةروكت نأ 1

 ١ 1 1لع ليي هبإف 0 يو هلا ل مةيانكلا

 دل دا لالا نإ ) لاقت < ةرامتسالا ةهجب نم امإو ةيفرتم

 0 نم امإو « ةعاجشلل هراعتسا 0 0

 لآ د تبل اش ا رخوبو الجر ' 0 .نالف)

 تالا ةفرصا ا ١ك ام 0 امإو

 هللا لص هلوقكو ترجفناف برضف ىنعملا « ترَحَفناَف رجلا

 .ءاضنقالا ةهج نم ءايمعلا 'لوخدف «ءار بت راسو هيلع

 :اهضتقو مالكلا اهب رعشي ىتلأ تاقيلعتلا نم كلذ ريغ ىلا

 0 هعاون او زاجللا ىف مالكلا داربإ انتقح نم 3

 , نيرمآل لاح ىلع اباب هل انلمج اًنكل « ةيدا رفرالا لئالدلا

 : مانهالا 1 يلا 0 1 سجل ادن الو

 هلئاسم 0010 كانا 1 الا ف هلقوم مظعو

 ط١ لاح ناو داس رادع لج الق ءةيشاوج راشتناو

 خا ةدعاقلا هده تدع ]دف ( هاوس ىلا مومضم ريغ هلامح

 لوضع ردع ىف ميسم ةنايلا اذه نب ه أن دوصقم 3
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 وهو لولا بابلا ريرقت نم 55 زم دقو 6 ةواهتل ال

 ن الا عّرشأو « اهءاكحأو اهتلثمأ راهظإو ءزاجلا دعاوق ٌرصح
 هيلع الكوتمو هللاب انيعتسم ىتاثلا بابلا ىف

 مد ىتاثلا بابلا انج

 ( اهقئاقحب ناين و ةيدارفالا لئالدلا رك د فب)

 الا راع ل هك ل ام لع هلال د يطل نأ معا
 ام ىلا ةفاضإالاب وأ « هنادرغم ىلا ةفاضإالاب نوكي, نأ اَمِإ

 ةلالدك اذهو « ةيدارفإالا ةلالدلا نع لا 8

 ؛ ةدرفملا اهناعم لعب ناس الار ءدسألا ١ « لجرلا ظفل

 ابا الو انال ابل سس[ ةفاصإ ريع سايس ل0
 بز انلوق ةلالدك اذهو , ةييببكحرتل ةلالدلا ىه ىناثلاو
 ا 0 لاد هلاح اذه ام نلف «”جراخ "معو ما

 ؛ ةبكرملا ةدئافلا ابلجأ ن ل مكحألا ده فا | وهو

 نإ ا لاو ءةاحتلا ةعل ف مالكلا وه اذهو

 نارك نأ امخادحأ نيهحو لع مالكلا اهديف ىتتلا ةدئافلا

 اذه ام نإف 0 زمعو «”مئاق ديز انلريك هاذ هيلا

 (ذارطلا)



 ا

 فال « لبق نم هاندبم اك كيكارلا و رغما ى' ةرانتسالا 3

 ىف هانحضو | 5 مالكلا نم سكرملا ىف ذرب امنإ هنإف « ليثقلا

 ةلكمالا هله

 6 هيبتا ع

 نوبل“ هك دا عل داو ةعاللا تايرازأ معا

 فالي 0 ا غلبأ لامتسالا ىفز راكان

 ل ”ملعلاو « ةئاشر 3 1 ةوالح هبسكي و مالكلا

 هل ذإ هللا ىلا 0 5 هلق مو 0 عدصاف « ملاح

 طن مل« مضاوملا هذه ىف قئاقملا لمعتسا واف « ريم 0

 غلبأ ةراعتسالا تبوق اذكهو « ةغالبلا 2 10

 كلوق نم غلبأ مر تت نال هرقل هقول أمم

 قرر كس الآ نسف لولا ىف هتلعح كن داس 1

 ' ؛ ليثقلاو « ةيانكسلا هاواي ا ياعم الا نمل نانا

 50 معأ دا لا عاون أ نم ناعوت اعف

 را ةيرما فرو هاكنلا لكل ترق نت انعطوأ

 ال 1 دن دمع ل ا نليبفلاو 2 ةرامتشالا فالَخ
 تر ادخل يقلاو دلادلكلا ىحأ اهيجع ناك ادن هرج الف
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 نيس مالك نمو « 55 "0 5 كيال

 "ول لواخ » جراو ا! ىلا هب ريش مالك ىف : ليثثلا ىف

 ) 0 م هراوت 0 ةحابصم ن نم هللا 5 ءافطِإ

 مهنعو انع عفر 0 اود دحو

 نك تاو عض نس تل ” ملأ ايندلا مح

 مالك ىف لاقو « تارسح مهيلع ةدادل هذي الف ىرخألا

 مكضق ( ايندلل هم ذو 0 هلاو هيلع هللا ماا هن فصين

 :انتك ايدل لهأ 'مقعأ ءاَقْر 1 اهزرعل لو امض اين للا

 تامأو «هبلش ايندلا 0 : انمي ايدل مهصْخَأو

 0 بيغ نأ كحاو « ناجل نك ا

 عم هير لفات لا عم 5 ١ ايندلا لهأ عضو

 ا إ ىتح « داق مامإ الو ةرنماق لم ذب نك

 « مهلفغ بييالج نم اوحرتيتسباو مهتيصعم ءاَرج نع ملل

 ركود اع اوين م اقم و ع و اريد اواني

 ردقلا اذه ىلع رصتقنلو ء مرطو نما وضق ام الو مهتَبلط نم

 هتقرافم هانرك ذ ام عومج نم لحاف الك ل ليتل 1

 لع رايس عاونأ نم عون هنأو « هيلا انرشأ اب هيبشتلل
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 ءهل لاقي ام قي الو بف ”ناّنك هلق ىلع َلْمْج نم لاح نوُلتَمس

 دس هدارع نيبو هنبي برم نم لاحنو « هلوبقل ىوعْرب الو

 كح الو ةاهللا قدتجت ال وف ةفلخ نمو هدب نيب نم

 الس مهنا ني ص ' ىلاعت لوقو « لا هتيم ىلإ وصولا

 0 لع ل هيف (« مانيشغأت ما مهفلخ و

 دول لع 00 5 سال رك را فاعلا

 0 « مربي ءاج ل عطقو  ق قملا نم متءاج 1 نامتكلاو

 1 هفلخ نمو « دس هدد نيب ناكن م نألا هّش رطل

 الا ل لإ ةدتها هل نورك ىأت ء لظعت ءدرصا لع

 70 اال لات اللا ندا نل ىاب اذهو ء ةلدسب كوايتو

 ىناعم ىف مالكلا دنع ةيفاش ةلثمأو 0 كة او

 ةيوبنلا لا ا درو اد 2 هةضئاصخو ٠ عيدبلا

 25 هناف معطملا 00 ا ٠ ملسو هيلع هلل ع 7

 مو « ةعاطلا نع ّحراو 1غ رطب و2 ةوسفلالا | تلقا

 ردي هنإف « رظنلا لوو كا ل عامس نع ناذآلا

 1 0 لو هيلع هللا ىلبص هلوق هنمو « ةيينلا هلم عوف ا

 كن 1 خا عانق هوس ماسلا كفا



 دس ا مه لل

 300 7 م ليقع ةلثمأ ىف لاقي ام ديج نموا

 هبياقو هممت لع متخو ملع لع الا هلتمأو ةاوه ةبإ ا

 ءداو هلل 50 5-5 هلا ىلامت للا لدم 00 هرمصلا 0

 قيال دع زول 0 ئدي اطل

 ىف هيلع ًايلاغ لصحَو ةكللا ةقيرو « للا راسإ ىف َلعحِو

 ( هديعل هلإ هل لا لكى هل اميل هلاوحأ عيج

 0 لاه 2 ماع امل م « هيهاوتو هرماوأ عيمج ىف هعيطإو

 ملع ل ع فاطاألا 0 ةاضأ دانرق ام هلاح

 نم هيلا ا ايف هتلاح ت امو 5 هضارعرال نالذخلل هقاقحتساب

 « هيلقو , هععم لع مدخ نم .م لاح « تا باسل نالذحلا

 : عدلا 1 ضرك هرصل 10 اعحو

 را ك0 يك م ىلا نناج كواسو

 ىف هل ًاعيطم ناكو هاَّوه دعاس نم لاح اذكبف «هحالص ىَجْرري
 ب » ىاعي هلوق قئارلا ليثقلا ع نمو « الح ل

 0-5 ل ند .اناجو 2 هلوقو 4 وارق 3 050 مولق

 دف 207 :ميفاخ ن#دو 5
 2 8 ))إ 0000 ل مهف مهام يكب
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 ماتو هلاق ام كلذ ع
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 نيقيرفلا مالك ىّرغم اذهف « ةغالبلا ةدوأ نم ًادودعم انهالك

 ءايظنل نوككا نا تاره فالللا ةدهنا ل كاوا
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 بأي نم وف 4 ةادالا رمضم هينقملا نم ن6 أند دعو

 مهيبشتلا هيف فرقلا لغروظي ايفارخ الا احسواو فراشس
 اذه تفرغ ادق دز ركن ع ىعاف دعا لك ل
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 00 0 ادعو تاس امي اولصس 1و ةييشتلا ةدغاق

 0 1 5017 حرص دق د دل نإ ا ىررطلا مالك

 فيك رعأ ا كد ا ل ده ماستر اعبه : ةقوغا ال

 00 0 ا 5 ءاماعلا كلو لع نع

 00 0 ل ول ايي مف دك نه نابل ءانلع
 اذهو ءامهسب اوقرف نذلا و ىتاثلا قيرفلا « داو "ىث هدنع

 دبعو ءزاجإلا هاماق ىزالا بيطملاا نبا مالك رهاظوه

 را 2 اعد | اورع مبان ء نراذللا تحاص ركلا

 هاا ل. ديدعما راع ميشا 0 [ لاق تكامل اوف ركو
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 مويال

 تكتو عاونا هيفو بانطالا ةلثها ركذ ىف ثلاثلا ثحبلا

 نافرط هيفو تاحاتتفالاو ىدابملا ىف ىناثلا لصفلا

 ةلثمأ ةكن را هيو تاعاودتسالا 5 د فاعلا لقا

 ةلثمأأ ةثالثأو بتارم ثالث هيفو ناحتمالا ىف ملارلا لصفلا

 ةلثما ةعلرا هيفو داصرالا ىف سماخلا لصفلا

 تابضتف الاوز نملختلا 5 5 ىاوضابللا كفا

 نايبو عيدبلا عاونا رك ذ ىف دصاقملا نف نم عبارلا بابلا
 ًاقنص قورقع هو ةفاشما

 ةزشغ تؤرتصو.ناعسق هشو نسنحتلا 0 فنصلا

 | عيصرتلا ىناثلا فنصلا

 ترضا ةميرا هيفو قيبطتلا ثلاثلا فلرصلا

 ردصلا ىلع زجعلا در عيارلا فنصلا

 مزلي الام موزل سماخلا فثصلا

 < لاو سلا رك ذى سف ابنا كمت
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 نع تجرخ ىتلا تادرفملا نايب ىف رشع ىناثلا لصفلا
 كف انس يل ملال دع

 زر تا اسال قلم الز لا تعسلا

 لاقل اب التهكم لواشلا :كفتصلا

 عم هيشو توارطلا قلعت اه تلاثلاكونزقلا

 701 1 :تعلاتلا كارلا: اذار تلاعلا كنايلا
 لزويطم هديل دعاوت تال هنقو ةكرملا ضاخملا

 ىف هتاعارم رئانلاو لانلا ىلع بحي ايف لوألا ةدعاقلا
 مالكلا بيلاسا

 ن٠ ظفللا هيضتق ام ةاعارم امهبلع سجن ةيناثلا ةدعاقلا

 زاجتاو ةقيقحلا

 نيب .فيلأتلا لاوحأ ةاعارم امهبلع بجي ةثلاثلا ةدعاقلا

 ةدرفملا ظافلالا

 اندر داسعو نانياود كلانط للك خ ىف لوكا لسا

 ثحايم هنالث

 لارا ني راعني ةفزرلاو عيش ام ىف لو الا عسل

 بانطالا ماسقا رك ذ يف يناثلا ثحبلا
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 ةنبابتملا ظافلالا نايب ىف ةيناثلا ةبترملا

 ةفدارتملا ظافلالا ناس ىف ةثلاثلا ةيترملا
 ةكرتشملا ظافلالا ناب ىف ةعئارلا ةبترملا

 ةقرغتسملا ظافلالا نايب ىف ةسماخلا ةبترملا

 ظافاالا هذه نيب قورفلا داريا ىف ةسداسلا ةيترملا

 هبفو ىنعملا ةوقل ظفللا ةوق نايب ىف ثلاثلا نواقلا

 ةنالل“ ةلثمأ

 هيلا فاضي نم ىلا مالكلا ةفاضا ةهجىف مبارلا نوناقللا

 نالخدم هيفو ضارتعالا ىف رشاعلا لصفلا

 بارعالا ملعب قلعتب ل ولا لخدللا

 ذا رض ةفو ةجلايففلاو ةعالابلا لس ل

 ناب رج ةيفوددنلا أتلا ىف رشع ىداحلا لصفلا

 ماغ لو الا ىربلا
 نامسق هيفو صاخ ىتاثلا ىرجملا
 مي قيلاوةةطفللا ىف اديك انانرك اف لوألا مسقلا

 ظفللا نود ىنعملا ىف اديك أ نوكب ام ىناثلا مسقلا

 ناب ص هيفو
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 هأئعمدسفت ارا ولو هعدش زوج امنايب قى اثلارب رقتلا

 ريسفتلاو ماهمالا ىف سماخلا لصفلا

 ماسقأ ةئالثث هيفو فذمحلاو زاحالا ىف سداسلا لصفلا

 ةعيرأ هيفو لما فذحب زاجالا نايب ىف لوالا مسقلا
 برضا

 هيفو تادرفملا فذح زاحجالا نايب ىف ىناثلا مسقلا

 عاونأ ها

 هيفو فذح ريغ نم زاحيالا نابي ىف ثلاثلا مسقلا

 ةلثماو نابرض
 تان لا تا عباسلا لصفلا

 لئاسم سمح هيفو راهضالاب قلعتي امف نماثلا لصفلا

 هيفو هانعم _1رم ظفللا ةلزنم ناب ىف عساتلا لصفلا

 ش هعلرا نيناوق

 01 نام اعلا ام ناب قالو الا

 هنم هتحرد

 اري هيفو دايعت لغفتل الذ ةضك ىف قاتلا ن ءاتلا

 ١ ةئطاوتملا ظافلالا ىف ىلوألا ةيترملا



 4-3 رس درهف رج

 ( زارطلا تانك اغلا ءزرللا (

 لملا رارسأ ركاذ ىف ناحل دعاوق نم ةعئارأا ةدعاقلا

 داتسمو

 ةقيقملا نم غلبا لاعتسالا ىف زاجملا نا ىلع هيبنت
 اهقئاقح نابب و ةيدارفالا لئالدلا رك ذ ىف ىناثلا بابلا

 الصف رشع انثا هفو

 نارب رمت هيفو ةركنلاو ةفرعملا ىف لوالا لصفلا

 رك ذو ةيلعفلاو ةيمسالا: ةلجطاب باطلا ىف ىتاثلا لضفلا

 ' نافرط هيفو امهسيب ةقرفتلا

 نائحم:هيفو لصولاو لصفلا لاوحأ ىف ثلاثلا لمصفلا

 ةفطاعلا فرح الاب قلعت امف لوالا ثحبلا

 ةراحلا فرحالاب قلعت, اهف ىتاثلا ثحبلا

 مدقتلا لاوحا هيفو ريخأتلاو ميدقتلا ىف عدارلا لصفلا
 ناربرقتو ةسنلا

 ئنعملا دسفل رخآأت ولو هعدقت لام لوالا ريزقتلا

 ةسمح روص هيفو
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